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BESKRIVNING

Göingefilter Kombi AUL
Göingefilter Kombi AUL är ett kombinationsfilter med extra 
reservoarstyrning som åtgärdar problem järn och mangan, samt 
lågt pH, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.

Filtret är svensktillverkat och fri från kemiska tillsatser.

Vattnet passerar luftfickan i filtrets övre del varpå järn och 
mangan fälls ut till fasta partiklar och filtreras. Bäddens övre skikt 
neutraliserar kolsyra (CO2) och justerar pH-värdet.

Processen återupprepas med hjälp av den externa cirkulationen 
genom returledningen från reservoaren som ger ett flerfiltrerat 
vatten med fördelen att höga mängder järn och mangan kan 
filtreras via cirkulationens långsamma flöde.

När filterbädden mättats backspolas filtret i motsatt riktning. 
Efter avslutad backspolning övergår systemet i filtreringsläge 
men hjälp av automatiken.

Finns alternativt även i manuellt backspolningsutförande.

Ni installerar en vattenbehandlingsutrustning från Aqua Expert AB. Som en extra trygghet till  
ert val av leverantör erbjuder vi olika garantier. Läs mer om våra garantivillkor på www.aquaexpert.se

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar utan föregående meddelande.  
Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och skrivfel.

Säkerhetsföreskrifter
• Ansvarig personal för installation, drift och 

underhåll ska läsa och förstå innehållet i bruks-
anvisningen före  installation. Efter installation 
ska bruksanvisningen  sparas för framtida bruk.

• Endast behörig fackman får installera, driftsätta 
och reparera anläggningen.

• Elanslutningar ska göras fackmässigt.  
Se till att följa  passande jord- och  
isoleringsregler.

• Bryt alltid strömmen till anläggningen vid  
service och underhåll.

! Före service och underhåll är det viktigt  
att systemet tryck-avlastas och vattentillförseln 
stängs av. Stäng även av ev. doseringspump.
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Leveransen innehåller:

FÖRBEREDELSER

Val av placering
Planera noga ett utrymme för systemet, den skall vara där i 
många år. Kontrollera att filtret placeras på en plan yta.  
Lågreservoartank placeras gärna i direkt i anslutning till filtret 
för smidig installation.    

! Göingefilter kombi AUL skall kopplas på  
inkommande råvatten före hydrofor/hydropress.

Placera filtret lättåtkomlig för service och underhåll, gärna 
med 50 cm fritt höger och vänster om filtret.  
Se Förberedelser/ Placeringsprincip.

Inkommande vattentryck
Pump för inkommande vattenflöde ska vara anpassad för 
filtrets spolvattenbehov. Vid risk för stort spolflöde ska en 
flödesregulator som är anpassad för filtrets spolvattenbehov 
installeras på inkommande ledning till filtret. 

Spolvattenbehov

Göingefilter Kombi 125 AUL 60 liter per minut

Göingefilter Kombi AULs funktion kräver att inkommande 
ledning är trycklös vid frånslagen tryckströmbrytare.

Är inte inkommande ledning trycklös måste en magnet- 
ventil installeras vid inkommande vattenanslutning på filtret.  
Magnetventilen skall styras av tryckströmbrytaren.

Orsaker till tryck på inkommande vatten: 
– Vattentäkten är placerad högre än filtret  
– Trycktank är monterad före filtret 
– Ejektorpump med spädningsledning från hydrofor 
– Högt belägen inkommande vattenledning

Är ejektorpump med spädningsledning installerad skall en  
backventil (öppen från hydrofor mot pump) samt en flödes-
regulator anpassad för filtrets spolbehov installeras.

Avloppsanslutning
Anslutning till avlopp (A) skall separeras från golvbrunnen 
med ett luftgap. Avloppet skall vara anpassat för att klara 
filtrets spolvattenflöde. 

! Avloppet får inte vara placerad högre än ledning  
för inkommande vatten.

Syrepelaren måste kunna självtömma sig på vatten.  
Det innebär att högsta punkten på avloppsledningen  
måste vara 15 cm under silverböjen.

Maxtryck/PN ...................................6 bar 

Pumpstarter per dygn: ................ max 15 st

Arbetstemperatur: ................... max 40 °C 

Avlopp för backspolning krävs ................Ja

Elanslutning för automatik ...... 230 V 50 Hz

1

2

Minst  
15 cm

A

1.  Göingefilter Kombi AUL 
Levereras färdigmonterad.

2. Automatik

3.  Filtermassor
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Placera ej för nära varmvattenberedare
Det skall vara tillräckligt långt mellan utrustningen och 
varmvatten beredaren, pga. eventuell överföring av värme  
via kallvattenrören. Alternativt monteras en backventil på 
utgående ledning från filtret.

FÖRBEREDELSER

Placeringsprincip
1.  Pump för inkommande råvatten

2.  Tryckströmbrytare

3. Göingefilter Kombi AUL

4.  Automatisk avluftare

5.  Hydrofor/hydropress

6.  Lågreservoartank

7. Filtrerat vatten från filter

8. Pump mot filter för flerfiltrering

9. Pump för flerfiltrerat vatten mot 
hydrofor/hydropress mot hushåll

10. Avloppsanslutning för back-
spolning av filter

11. Utgående vatten till hushåll

1
2

5

11

67

8 9
10

3
4
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FÖRBEREDELSER

Montering av Göingefiltret
Göingefiltret levereras färdigmonterad.

1. Placera filtret där det ska vara.  
Placera filterkärlet med kärlets lodräta svetsfog mot  
väggen. Avståndet mellan vägg och baksidan på filter-
kärlet bör vara minst 20 cm, så det finns utrymme för 
åtkomst för service och underhåll.

2.  Montera styrenheten (A) på väggen så att du tydligt  
kan se och hantera displayen. Kabelanslutningarna  
är förmonterade. Anslut ej el.

d

a

b

c

B C

D

A

5. Häll i de medföljande filtermassorna i ordning  
enligt nedan.

 a. Bärlager 5 - 9 mm

 b. Filtersand 0,63 - 1,4 mm

 c. Manganoxid (i de fall det skall vara med)

 d. Avsyrningsmassa  
      Fyll upp till märke ”högsta nivå”, markerat på utsidan  
      av filterkärlet. 

Påfyllnad av filtermassa
3. Lossa koppling (B) och (C) för att lösgöra locket.

3. Lossa och tag bort övre spännringen (D) på filtret. 

4. Lyft av locket uppåt och åt sidan. 
Avlägsna även gummitätningen. 
Placera locket, spännringen och gummitätningen  
på ett rent bord.



© AQUA EXPERT – Göingefilter Kombi AUL 2022/16

6.  Återmontera gummitätningen, se till att den sluter tätt  
mot kärlkanten.

7. Sätt på locket och återanslut kopplingarna (E) och (F).

8. Montera spännringen som håller fast locket

! Spännringen är en säkerhetsanordning!  
Var noggrann vid monteringen.

9. Förankra filtret i golvet.

! Viktigt att förankra kärlet ordentligt  
innan driftsättning.

FÖRBEREDELSER

MV1

MV2

MV3

E F

9.  Montera reglermotorerna på respektive trevägsventil. 

a. Trevägsventilen skall vara i läge Filtrering när  
motorventilerna hakas på. Reglermotorerna är  
tydligt märkta med MV1, MV2, MV3.

b. Röd markering på ventilaxel (G) skall peka: 
Reglermotor 1 (MV1): Uppåt 
Reglermotor 2 (MV2): Höger 
Reglermotor 3 (MV3): Höger

c. Haka på respektive reglermotor. Det spelar ingen  
roll åt vilket håll anslutningskabeln ligger.

d.  Säkerställ att anslutningskabeln  
till reglermotorerna är anslutna  
i rätt ordningsföljd i automatikskåp. 
Ordningsföljd från vänster:  
MV1, MV2, MV3.

MV1

MV2

MV3

230V
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INSTALLATION

Installera Göingefiltret mot hushållet
1.  Koppla anslutning från trevägsventil (MV3) till anslutning  

mot lågreservoartank (C).  
Montera en avstängningsventil på ingående anslutning  
på lågreservoartank.

2. Anslut pump med nivågivare (D) från lågreservoartank till 
flödesventilen (E) på baksidan av filtret.

3. Returspolningsröret (F) ansluts till golvbrunn/avlopp. 
Slangen ska anpassas till filtrets spolvattenbehov. 
Placera slangen i avloppet med ett luftgap.   

! Högsta punkten på avloppsledningen  
måste vara 15 cm under silverböjen (K).

2.  Koppla en pump (G) till utgående sida på reservoar tanken 
(C). Montera tryckströmbrytare (H) på mellan reservoar-
pumpen (G) och hydroforen (I). 
Hydroforen skall ha avstängningsventiler (J1, J2)  
på in- och utgående sida.

8.  Koppla inkommande vatten från pump (A) till filtret  
vid anslutning (M).

9.  Kontrollera att bypassventilen (L) vid silverböjen  
är i öppet läge.

! Sätt ej igång pump för inkommande vatten.

10. Gå vidare till Programmering.

A

F G J1 J2

I

MV1

MV2

MV3

D

C

E

H

Minst  
15 cm

K

M

L
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PROGRAMMERING

Programmering av automatik 
Styrenheten i automatiken är ett förprogrammerat logiskt relä 
monterat i en spolsäker inkapsling. Styrenheten ser till att 
regler motorerna arbetar i rätt ordning och vid rätt tillfälle. 

Vid leverans är automatiken programmerad för en retur-
spolning varje vecka. Ställ in aktuellt datum och tid.

! Normalt så skall inte ändring av inställningar 
behöva göras. Anteckna fabriksinställningarna 
innan parametrar ändras.

Huvudmeny(Normalläge

I normalläge växlar startmenyn mellan visning av  
FILTRERING och DATUM/TID. 
Automatiken levereras fabriksinställd på en returspolning 
per vecka. Returspolningen sker på natten mellan  
onsdagen och torsdagen mellan kl 02:00 och 02:15.  
Minsta spoltid som kan ställas in är 10 minuter.  
Funktionen för sommar-/vintertid är aktiverad. 

����������
�����
�����

����������

�����

����������
�����
�����

Ställ in aktuellt datum och tid

1.  Tryck en gång på MENY/OK.

2.  Flytta markören med  knappen till CHANGE D/H.

3.  Tryck en gång på MENY/OK. Nu blinkar datum.

4.  Välj önskat datum med  eller  knappen.

5.  Flytta markören med  knappen till månad. 
Välj med  eller  knappen önskad månad.

6.  Flytta markören med  knappen till år.  
Välj med  eller  knappen önskat år.

7.  Flytta markören med  knappen till timmar. 
Ställ in önskad timme med  eller  knappen.

8.  Flytta markören med  knappen till minuter. 
Ställ in minuter med  eller  knappen.

9.  Flytta markören med  knappen till sekunder.  
Ställ in sekunder med  eller  knappen.

10. Tryck på  knappen.

11. Tryck en gång på MENY/OK.

12. Tryck på  knappen för att åter gå till huvudmenyn.
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Meny

1. Tryck på den gröna knappen MENU/OK för att öppna 
menyn.

2. Använd  eller  knappen för att flytta markören till 
PARAMETER.

3. Tryck på gröna knappen MENU/OK för att öppna 
PARAMETER- menyn.
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PROGRAMMERING

Ändra inställning för Första filtrat

1. Tryck en gång på MENY/OK. 
PARAMETER-sidan visas.  
012 blinkar.

! Anteckna fabriksinställningarna innan  
parametrar ändras.

2. Tryck  knappen en gång.  
013 blinkar.

3. Tryck  knappen en gång. 
Den inställda tiden FÖRSTA FILTRAT blinkar.  
Tid 10 min (600 sekunder) (standard).

4.  Tryck  eller  knappen för att ändra tiden.

5. Tryck en gång på MENY/OK.  
Confirm changes? visas. 
YES blinkar.

6. Tryck två gånger på MENY/OK.  
FILTRERING visas.



© AQUA EXPERT – Göingefilter Kombi AUL 2022/110

�����������������
����
���������������������
������ ��������

�����������������
����
���������������������
������ ��������

Ändra inställning för automatisk returspolning

1. Gå till menyn PARAMETRAR. 

! Anteckna fabriksinställningarna innan  
parametrar ändras.

2. Flytta markören till den PARAMETER som ska ändras med 
 eller  knappen. 

Display Inställning

T : 00 Timer RETURSPOLNING TILL

D : - 1 - - - - - 0 = måndag, 1 = tisdag, 2 = onsdag,  
3 = torsdag, 4 = fredag, 5 = lördag,  
6 = söndag

02 : 00 
ON

Klockslag  
RETURSPOLNING TILL

Display Inställning

T : 01 Timer RETURSPOLNING FRÅN

D : - 1 - - - - - 0 = måndag, 1 = tisdag, 2 = onsdag,  
3 = torsdag, 4 = fredag, 5 = lördag,  
6 = söndag

02 :15 
OFF

Klockslag  
RETURSPOLNING FRÅN

3.  Välj T:00 (TILLSLAG) eller T 01 (FRÅNSLAG)  
med  eller  knappen.

4.  Välj D: En eller flera dagar kan väljas  
med  eller  knappen.

5.  Ställ in klockan HH : MM ON och HH : MM OFF med  
eller  knappen.

6.  Tryck på MENY/OK.

7.  Bekräfta ändringen med MENY/OK.

8.  Avsluta programmeringen med MENY/OK.

9.  Återgå till menyn PARAMETRAR och kontrollera  
inställningarna.  

Måndag = 0

PROGRAMMERING
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IDRIFTSÄTTNING

Idriftsättning skall utföras vid nyinstallation, samt vid  
påfyllning av filtermassa/byte av filtermassa.

! Vi idriftsättning skall reservoartanken skall vara 
fylld med vatten.

Spola igenom filtret och blötlägg  
filtermassan
1. Se till att det finns vatten i lågreservoaren.

2.  Starta pump för inkommande vatten (A). 
Kontrollera att det inte läcker från någon av kopplingarna.

2. Starta en manuell spolning genom att trycka en gång  
på  knappen direkt från huvud menyn. Display visar 
SPOLNING. 

3. När det kommer ut vatten i avloppet.  
Stäng av för inkommande vatten (A).

4. Låt filtermassan blötläggas i minst 10 minuter.

5. Starta pump för inkommande vatten (A). 
Låt filtret spolas till det kommer klart vatten till avloppet.

6.  Stäng av pump för inkommande vatten (A).

Gör manuell returspolning av filtret
1. Starta genom att trycka en gång på  knappen direkt från 

huvud menyn. Display visar SPOLNING. 

! Reglermotorernas gångtid är 200 sekunder.  
Under denna tid kan du inte stänga av den  
manuella returspolningen.

2.  Vänta 20 minuter, filtret returspolas.

3. Stäng av genom att trycka en gång på  knappen  
direkt från huvud menyn.  
Display visar omväxlande FILTRERING och DATUM/TID. 

4. Efter spolning så körs automatiskt Första filtrat.  
Detta tar ca 10 minuter. Total tid för returspolning  
är 30 minuter.

Efter att manuell returspolning och körning av första 
filtrat är gjort så är filtret igångsatt.

För beskrivning av filtrets funktioner, se Funktionsbeskrivning.

��������

�����
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Returspolning – varje vecka
Automatiken skall vara programmerad för returspolning  
1 gång per vecka, aldrig mindre. För att kontrollera 
 programmering, se Programmering av.

 
Så här gör du en manuell returspolning:

1. Starta genom att trycka en gång på  knappen direkt från 
huvud menyn. Display visar SPOLNING. 

! Reglermotorernas gångtid är 200 sekunder.  
Under denna tid kan du inte stänga av den  
manuella returspolningen.

2.  Vänta 20 minuter, filtret returspolas.

3. Stäng av genom att trycka en gång på  knappen  
direkt från huvud menyn.  
Display visar omväxlande FILTRERING och DATUM/TID. 

4. Efter returspolning så körs automatiskt Första filtrat.  
Detta tar ca 10 minuter. Total tid för returspolning  
är 30 minuter.

��������
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Underhåll och översyn 
För att säkerställa att systemet fungerar och vatten kvaliteten 
förblir bra ska filtret kontrolleras och underhållas regel-
bundet.

Om filtret trots allt inte fungerar eller vattenkvaliteten blivit 
sämre, kontakta er återförsäljare.

Vecka Månad Halvår År

Returspolning X

Kontroll av filtermassa X

Kontroll av automatisk 
avluftare

X

Rengör silverböj X

Lilla servicepaketet 3-6 år

Stora servicepaketet 7-10 år

Reglermotor och trevägsventil, vid behov.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Gör filtret trycklöst före underhåll
1. Stäng av pump för inkommande vatten.

2. Stäng av pump för flerfiltrering i reservoartanken.

3. Anslut en slang på avtappningskranen under filtret. 
Anslut slangen med ett luftgap till avloppet. 
Öppna avtappningskranen och låt vattnet rinna ut  
i avloppet. Stäng därefter avtappningskranen.

3. Genomför service.

4. Återgå efter service genom att gå igenom  
Idriftsättning.

Kontroll/påfyllning av filtermassa  
– varje halvår
Kontroll av filtermassan skall göras minst 2 gånger per år.

1.  Gör filtret trycklöst, se Skötsel och underhåll/ 
Gör filtret trycklöst före underhåll.

2.  Välj mellan att kontrollera filtermassan via påfyllnings-
proppen (a) eller att demontera övre lock (b) för att 
komma åt bättre.

a.  Lossa påfyllningsproppen (A).

b. Lossa koppling (B) och (C) för att lösgöra locket.  
Lossa och tag bort övre spännringen (D) på filtret.  
Lyft av locket uppåt och åt sidan (E). Avlägsna även  
gummitätningen. Placera locket, spännringen  
och gummitätningen på ett rent bord.

3.  Kontrollera nivån.  
Påfyllning skall göras om nivån är mer än 5 cm från  
”Högsta  påfyllningsnivå”, vilken är markerad på  
klistermärket på utsidan av filterkärlet.  
Kontrollera samtidigt filtermassan, den skall vara  
porös som blöt sand.

4.  För att driftsätta filtret igen:

a. Montera tillbaka påfyllningsproppen eller övre lock 
omvänt enligt punkt 6 ovan.

b. Anslut el till styrenheten.

c. Starta pump för inkommande vatten.

d. Återgå efter service genom att gå igenom  
Idriftsättning. 

CB
A

A

D

E
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Byte av filtermassa – vid behov
Filtermassan skall kännas porös. Behöver filtermassan bytas 
så gör du enligt följande:

1. Utför punkt 1 enligt instruktion Skötsel & underhåll/ 
Kontroll och påfyllning av filtermassa.

2. Vid punkt 2 Skötsel & underhåll/Kontroll och påfyllning  
av filtermassa, välj alternativ (b) – att avlägsna övre lock.

3.  Avlägsna den förbrukade filtermassan. 

4. Fyll på den nya filtermassan enligt Förberedelser/ 
Påfyllnad av filtermassa.

4. Montera tillbaka övre lock och gör Idriftsättning av filtret,  
se Idriftsättning. Var nog med att blötlägga filtermassan.

Kontrollera den automatiska avluftaren  
– varje halvår 
1. Gör filtret trycklöst. Se Skötsel och Underhåll/ Gör filtret 

trycklöst före underhåll.

2. Kontrollera att plastskruven på avluftaren är öppen minst 
ett halvt varv.

3. Lossa den automatiska avluftaren. 
Låt dykröret, som sitter i bussningen närmast filterlocket, 
sitta kvar.

4. Det skall gå att blåsa luft igenom den automatiska 
 avluftaren om den hålls lodrätt eller vågrätt. Om inte det 
är möjligt, måste avluftaren bytas, se Byt automatisk 
avluftare.

6. Om den automatiska är felfri kan den återmonteras. 
Se till att kopplingen är tät och att plastskruven är  
öppnad minst ett halvt varv.

Byt den automatiska avluftaren – vid behov
Om den automatiska avluftaren inte fungerar vid kontroll skall 
den bytas. Den automatiska avfuktaren levereras tvådelad i 
förpackningen.

1.  Skruva ihop de båda delarna för hand. 

2. Montera den automatiska avluftaren på locket och dra åt. 
Se till att kopplingen är tät och att plastskriven är  
öppnad minst ett halvt varv.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöring av silverböj  
– en gång om året
Skall göras vid behov dock helst 1 gång per år. 

1.  Stäng av pump för inkommande vatten.  
Stäng även ventilen (L) under silverböjen.

2.  Lossa klämringskopplingarna vid silverböjen och  
ta bort silverböjen.

4.  Inuti silverböjen finns en kägla (M) och en bricka (N).  
Lyft försiktigt upp dessa. Rengör käglan från smuts.  
Se till att skåran på den spetsiga delen av käglan är ren.

5.  Återplacera brickan och käglan. 

! Placera den spetsiga delen av käglan uppåt.

7.  Montera tillbaka silverböjen och dra åt klämrings-
kopplingarna.

! Dra inte åt klämringskopplingarna för hårt.

9.  Öppna ventilen (L) och starta pump för inkommande 
vatten.

L

M
N

Rengöring av filterkärl – vid behov
Filtrets utsida kan få märken av t.ex. fingeravtryck.  
Använd en trasa med T-röd för att rengöra utsidan.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Kontrollera två gånger  
per år: Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Nivå på filtermassa

Filtermassan är porös

Motorerna vrider sig  
vid manuell returspolning

Kontroll av inställning/ 
program mering

Service en gång per år:

Rengör silverböj

Kontrollera vartannat år:

Pumpkapacitet skall vara anpas-
sad för filtrets spolvattenbehov

Efter utförd kontroll eller service.

Kontrollera att filtrets funktion är  
normal enligt nedan:

Det skall porla i filtret.

Trycket i hydrofor sjunker EJ  
vid backspolning.

Vattnet skall vara vitt av luft.

Det skall EJ rinna vatten till  
avloppet kontinuerligt.  
Det skall rinna när pumpen är 
igång och någon minut efteråt.

Skötsel & underhållslogg
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Kontrollera två gånger  
per år: Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Nivå på filtermassa

Filtermassan är porös

Motorerna vrider sig  
vid manuell returspolning

Kontroll av inställning/ 
program mering

Service en gång per år:

Rengör silverböj

Kontrollera vartannat år:

Pumpkapacitet skall vara anpas-
sad för filtrets spolvattenbehov

Efter utförd kontroll eller service.

Kontrollera att filtrets funktion är  
normal enligt nedan:

Det skall porla i filtret.

Trycket i hydrofor sjunker EJ  
vid backspolning.

Vattnet skall vara vitt av luft.

Det skall EJ rinna vatten till  
avloppet kontinuerligt.  
Det skall rinna när pumpen är 
igång och någon minut efteråt.

Skötsel & underhållslogg

FELSÖKNING

Problem Möjlig orsak Åtgärd

Vattnet blir  
inte rent

Silverböjen är igensatt. Rengör silverböjen, se Underhåll/Rengör silverböj.

Vakuumventilen på syrepelaren 
har fastnat.

Lossa och rengör. 

Automatiska avluftaren är igensatt. Lossa och rengör. 

Pump för inkommande vatten  
ger för dåligt med vatten.

Returspola, se Underhåll/Returspolning, och  
kontrollera hur mycket pumpen ger per minut.  
Ger pumpen för dåligt måste pumpen bytas.

Filtret är ej returspolat, enligt 
underhålls instruktion.

Returspola och kontrollera filtermassan,  
se Underhåll/Returspolning.

Filterkärlet innehåller för lite 
filtermassa.

Fyll på filtermassa till högsta påfyllningsnivå. 

Filtermassa  
följer med  
returspolnings- 
vattnet ut

Backventilen är otät. Lossa och rengör alt. byt backventil.

Pump för inkommande vatten ger  
för mycket vatten.

Returspola, se Underhåll/Returspolning, och  
kontrollera hur mycket pumpen ger per minut.  
Ger pumpen för mycket vatten så måste pumpen 
strypas vid inkommande ledning.

Vattnet ej  
syresatt

Silverböjen är igensatt. Rengör silverböjen, se Underhåll/Rengör silverböj.

Vakuumventilen på syrepelaren 
har fastnat.

Lossa och rengör.

Kontrollera att inkommande 
 ledning är trycklös.

Stäng av pumpen, lossa unionskopplingen  
mellan syrepelare och filter, kommer det vatten  
från syrepelaren måste en magnetventil monteras  
på inkommande ledning.  
Magnetventilen skall styras av tryckström brytaren.

Backventil är otät. Stäng av pumpen, lossa unionskopplingen  
mellan syrepelare och filter, kommer det vatten  
från filtret innebär detta att backventilen är otät. 
Rengör/byt.

Pumpen för  
inkommande  
vatten går  
hela tiden

Tryckströmbrytaren sitter ej  
på anvisad plats.

Placera tryckströmbrytaren på anvisad plats.

För lite luft i hydrofor. Fyll på luft i hydrofor.

Fortsätter på nästa sida.
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Problem Möjlig orsak Åtgärd

Luftpuffar i 
varmvatten-
systemet

Luften frigörs i varmvatten-
beredaren när vattnet värms upp.

Montera in en avluftare special (tillbehör) eller  
en vanlig avluftare om det finns en anslutning på 
toppen av varmvattenberedaren.

Låg förbrukning av varmvatten. Öppna en varmvattenkran och spola tills luftpuffarna 
försvinner.

Luftpuffar i  
både kall- och 
varmvatten-
systemet

Automatiska avluftaren är stängd  
alternativt igensatt.

Öppna plasthuven alternativt rengör automatiska  
avluftaren.

FELSÖKNING
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FUNKTIONSBESKRIVNING

A 
Pump för inkommande vatten  
i läge TILL vid låg vattennivå i 
reservoaren. 

B
Nivågivare i tank.

C
Syrepelaren förser filterbehållaren 
med luft för syresättning av vattnet.

D
Den automatiska avluftaren till-
sammans med ett dykrör på locket 
skapar en luftficka i toppen av filtret 
som vattnet sedan passerar. 
När järn och mangan får kontakt 
med luft oxiderar det och stannar i 
filterbädden.

FILTRERING av råvatten till reservoartank (60 l/min)

FLERFILTRERING (cirkulation) av filtrerat vatten (40 l/min)

A

A

MV1

MV1

MV2

MV2

MV3

MV3

E

E

B

B A

D

D

D

C

C

A 
När du inte utnyttjar vatten i ett 
hushåll där ett filter står efter hydro-
foren kommer vattnet att  
stå stilla i trycktanken. 
Vi kopplar däremot vårt filter och 
reservoartank före hydroforen för 
att ni skall kunna få ett flerfiltrerat 
vatten. 

B  
Nivågivaren i lågreservoar-
tanken skickar  vattnet tillbaka från 
 hydroforen genom luftfickan och 
filter bädden, dygnet runt 7 dagar 
i veckan. 

C 
Det återfiltrerade vattnet hamnar i 
reservoartanken igen.

D  
Du får ett flerfiltrerat vatten, 
vilket innebär ett bättre vatten  
när du väl förbrukar det.
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A 
Spolning görs automatiskt en gång 
i veckan. Den kan även startas ma-
nuellt via styrenheten vid behov. 
Pump för inkommande vatten 
startas.

B 
Vattnet pressas underifrån från  
pumpen. Kalk och sandbädden  
börjar sväva fritt samtidigt som det 
oxiderade järnet och manganet 
frigörs från filtersanden och spolas 
ut i avloppet.
Returspolningen gör även filter-
bädden porös.

C 
Ventil (MV2) öppnas mot avlopp.  
En spolning pågår i ca 20 minuter.

D 
Efter spolning körs Första filtrat mot 
avlopp.

A 
Efter spolning så körs första 
filtrat från reservoartanken till 
avloppet. Vattnet pumpas från 
reservoaren genom filtret 

B 
Vattnet pressas neråt genom 
filtret.

C 
Ventil (MV3) öppnas mot ventil 
(MV2) som öppnas mot avlopp.  
Första filtrat pumpas mot avlopp  
i ca 10 minuter.

SPOLNING av filter (40 l/min)

FÖRSTA FILTRAT av renvatten (40 l/min)

FUNKTIONSBESKRIVNING

A

MV1

MV1

MV2

MV2

MV3

MV3

E

E

B

B

D

D

C, D

C

A



© AQUA EXPERT – Göingefilter Kombi AUL 2022/1 21

Kopplingsschema Automatik

ELSCHEMA

1. Inkommande ledning ansluts 
via strömbrytare till plint  
1 och 2. 

2. För styrning av pump för 
inkommande vatten vid 
spolning och första filtrat. 
Slutande potentialfri kontakt 
ansluts via tryckströmbrytare 
till plint 3 och 4.  
Plint 5, 6 och 7 ansluts ej.

3. För styrning av  pump för 
inkommande vatten vid 
spolning av renvatten. 
Brytande potentialfri kontakt 
ansluts till plint 5 och 6. 

3a. För styrning av pump för 
inkommande vatten vid  
första filtrat. 
Slutande kontakt ansluts via 
tryckströmbrytare till plint  
5 och 7. 
Plint 3 och 4 ansluts ej.

4. Motorventil 1 
Plint 8, 9 och 10 ansluts till  
blå, brun och svart kabel. 
Jordkabel ansluts till avsedd 
plats i automatikskåpet.

5. Motorventil 2 
Plint 11, 12 och 13 ansluts till  
blå, brun och svart kabel. 
Jordkabel ansluts till avsedd 
plats i automatikskåpet.

6. Motorventil 3 
Plint 14, 15 och 16 ansluts till  
blå, brun och svart kabel. 
Jordkabel ansluts till avsedd 
plats i automatikskåpet.

Plint

A1

4
2

S

11

21

31

32

33

24

22

12

14
25

15

28

26

18

16

6 A1

Automat- 
säkring

Hjälprelä, 
Spolning

Tidrelä,  
Första filtrat

Plintar på motorventilerna

Programmerbart veckour för  
spolintervall och spoltid

A1

A2

A2

A2

Magnetventil

Magnetventil monteras normalt på kontaktorn, som styr pump för 
 inkommande vatten, med en NC-kontakt. Alternativt kan man ansluta  
den via nivåvipporna med en växlande kontakt.

När pump för inkommande vatten går skall magnetventilen vara stängd,  
när pump för inkommande vatten är avstängd skall magnetventilen  
vara öppen
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Extern matning

Intern matning

ELSCHEMA

5

51

5

5

5

31

31

31

15

15

15

18

18

18

7

7

7

34

34

34

6

6

6

6

62

7

7

Extern  
nivåstyrning

Extern  
nivåstyrning

Extern  
nivåstyrning

Hjälprelä 
spolning

Tidrelä  
spolning

 
Tryckströmbrytare

 
Tryckströmbrytare

 
Tryckströmbrytare

Filtrering

Spolning

Första filtrat

Kontaktor 
Pump för  
inkommande 
vatten

Kontaktor 
Pump för  
inkommande 
vatten

Kontaktor 
Pump för  
inkommande 
vatten
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