
FILTERBROSCHYR
2013

För krävande 
vattenbehandling





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

4

5

10

11

12

13

16

17

19

23

24

25

27

28

28

Val av vattenfilter

Vattenanalys och vattenanalyspaket

Borttagning av fasta ämnen samt andra orenheter 

Borttagning av järn och mangan

Borttagning av hårdhet, järn, mangan och humus 

Borttagning av salt, fluorid, nitrat och arsenik

Borttagning av orenheter

RO 80 BW- sötvattenapparat

Borttagning av radon och uran

Patronfilter och filterhus

UV- desinficering av vattnet

Neutralisation av surt vatten 

Syreaktivator OXI 115

Filter för insjövatten

Teknisk information av de vanligaste basmodellerna

Kontaktuppgifter



VAL AV VATTENFILTER

Var god och läs rubriken på nytt och fundera på rubrikens verkliga innebörd. 
Tänk först på ditt liv utan hushållsvatten. Tänk sedan på ditt liv utan 
dricksvatten. Och till sist, lite som en påminnare: allt vatten är inte likadant. 
Det borde det dock vara – gott, friskt och till ett skäligt pris.

Du är säkert av samma åsikt som vi, att ett hushållsvattenfilter är möjligtvis ert 
hushålls näst viktigaste inköp. I glesbygder är viktigaste inköpet pumpen.

Vi levererar även pumpar. Du får pumparna, tryckbehållarna och vattenfiltren 
från samma ställe i Saukkola.

Hushåll, bondgårdar och vattenandelslag

Rent hushålls- och dricksvatten är en av de viktigaste
 förutsättningarna för ett liv med god kvalitet.

(WatMan är ett varumärke som är ägd av Oy Pumppulohja Ab)
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Du får ett erbjudande på vattenfiltret från våra återförsäljare i utbyte mot vatten-
provets undersökningsresultat.
Du kan lätt få ditt brunnsvatten undersökt genom att skicka ett vattenprov i ett 
färdigt WatMan- vattenanalyspaket till oss för att undersökas. Du får analyspa-
ketet från vår närmaste återförsäljare. Då inkluderas priset på undersökningen i 
analyspaketets pris.
Obs! Analysen innehåller inte bestämning av radon, arsenik, fluorid eller uran. 
Det går att be om en mer omfattande vattenanalys i t.ex. ditt lokala miljölabo-
ratorium. Du får ett apparaterbjudande även i utbyte mot undersökningsresul-
tatet.
WatMans vattenanalys av brunnsvatten innehåller en provfiltrering samt bestäm-
ning av järn, mangan, pH, hårdhet samt elektrisk ledningsförmåga.( VVS-nummer 
3614200).

Vet du hurdant vatten du använder?

Gott och friskt vatten med WatMan–
vattenbehandlingsapparater.

Borttagning av järn

Borttagning av mangan

Borttagning av humus

Borttagning av radon

Borttagning av uran

Borttagning av kalk

Borttagning av fluorid

Borttagning av salt

Borttagning av arsenik

Borttagning av svavelvätelukt

Neutralisation av vatten

Desinficering av vatten

VATTENANALYS

5.



Ett klanderfritt hushålls- och dricksvatten bör uppfylla fyra krav:

- Vattnet får inte orsaka hälsorisker
- Vattnet bör vara färglöst, luktfritt och smakfritt
- Vattnet får inte orsaka tekniska problem som t.ex. fällning, missfärgning eller 
erosion
- Vattnet bör ha ett måttligt pris.

Perfekt urval av 
vattenbehandlingsapparater

Enskilda brunnar vars vatten är av klanderfri kvalitet är tyvärr sällsynta. De vanli-
gaste orsakerna till en dålig vattenkvalitet finns i jordmånen, berggrunden eller  
brister i brunnens konstruktioner. Då kommunala vattenledningsvattnets kvalitet 
är bra, är det av bästa kvalitet. Jämfört med användningen av det egna brunns-
vattnet är det ändå dyrt, ofta också omöjligt att ansluta sig till det kommunala 
vattnet.  De flesta fastigheters brunnar kan repareras och vid behov utrustas med 
sådana filter att kraven på klanderfritt hushållsvatten uppfylls.

Pumppulohja är Finlands största apparatproducent för glesbygders renvatten-
service. Vi har koncentrerat oss på att planera och producera avancerade vatten-
behandlingsapparater av hög kvalitet, till vilka vi inkluderar rådgivningstjänster, 
laboratorietjänster samt servicetjänster av expertnivå. Vårt urval består av pum-
par och borrbrunnspumpar, traditionella trycktankar, membranhydroforer samt 
vattenfilter. Vi har haft Finlands mest kunniga miljöbranschexperter som våra sa-
marbetspartner inom forskning och produktutveckling, som till exempel Finlands 
miljöcentral och Strålsäkerhetscentralen.

Vi står gärna till tjänst i alla problem inom vattenbranschen. Det finns en lösning 
till över 99 % av alla problem angående vattenkvalitet. Det må vara frågan om järn, 
mangan, humus, kalk, erosion, missfärgning, arsenik, fluorid, nitrat, radon, uran, 
tilltäppningar, klorid, salt, bakterier, skräp... Vi filtrerar bort allt olämpligt som na-
turen har blandat i ert vatten. Vi lovar det, för att vi vet det.

Ifall du inte får ett svar till dina frågor från denna broschyr, våra internet-sidor eller 
närmaste VVS-affär, ring oss. Vi är experter inom denna bransch, och vi berättar 
gärna mera för er, som vill förbättra livskvaliteten.

VAD BERÄTTAR
VATTENANALYSERNA?
Social- och hälsovårdsministeriet har ut-
låtit år 2001 en förordning (nr 401/2001) 
angående små enheters hushållsvattens 
kvalitetskrav samt övervakningsunder-
sökningar. Förordningen i helhet samt 
hälsoskyddslagen (763/1994) 21§ finns 
tillgänglig att ses hos de kommunala 
myndigheterna.

ALLMÄNT OM HUSHÅLLSVATTNENS KVA-
LITETSKRAV
I hushållsvatten får det inte förekomma 
mikrober, parasiter eller några ämnen i 
sådana mängder som kan orsaka skada 
för människans hälsa. Hushållsvattnet bör 
vara anpassat till sitt användningsända-
mål, och får inte orsaka skadlig erosion 
eller fällning i vattenapparater.
Enskilda hushåll ansvarar själv för vatten-
kvaliteten samt för systemet som används 
för att anskaffa vatten.

ÖVERVAKNING AV VATTENKVALITETEN I 
ENSKILDA HUSHÅLLSVATTENBRUNNAR
Kommunens hälsoskyddsmyndighet kan 
ge order om att undersöka vattnet i det 
enskilda hushållets vattenbrunn. Detta 
ifall, då vattnet kan förorsaka hälsoska-
dor. Ifall hushållsvattnet inte uppfyller de 
givna kvalitetskraven, måste kommunens 
hälsoskyddsmyndighet informera dem 
som använder vattnet om möjliga hälsos-
kador. Myndigheten kan ge föreskrifter 
angående rengöring, användning samt 
övervakning av hushållsvattenbrunnens 
vatten.
Kommunens hälsoskyddsmyndighet 
måste dessutom se till att hushållen som 
anskaffar vattnet till sitt eget bruk, får 
tillräckligt med information om områdets 
hushållsvattenkvalitet,
hälsoskador samt om möjligheter att av-
lägsna dessa hälsoskador. Vattenkvalite-
ten bör enligt rekommendation undersö-
kas med tre års mellanrum.
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Gott och friskt vatten!

Rätten till rent 
vatten innebär 
att alla individer 
och hushåll ska ha 
rätt till tillräcligt 
mycket vatten 
som är rent, fysiskt 
tillgängligt och 
möjligt för alla att 

ha råd med.



A. VATTENKVALITETEN

Man kan anse att ett hushållsvattenfilter är en speciellt 
nyttig och långvarig apparat, som ofta kommer till ett 
värdefullt anskaffningspris. Valet av apparat kan vara en 
svår situation för en vanlig ”Svensson”.

Följande presentation av WatMan-filtren har gjorts för 
att hjälpa konsumenten i situationer där man söker en 
passande apparat eller apparatleverantör till hushållet.

För att kunna välja passande filtertyp till varje plats måste vi känna till ursprunget 
och kvaliteten av det vatten som skall filtreras.  Problemet kan utredas bäst genom 
en omfattande undersökning av hushållsvattnet gjord på ett vattenlaboratorium 
eller på basen av en vattenanalys och provfiltrering som vi gör. Fråga efter ett Wat-
Man-vattenanalyspaket hos din närmaste VVS-expert.

Filterapparaternas behållarmaterial är valbar. Fe-seriens behållare finns antingen i 
plast eller i rostfritt stål. IX-seriens behållare levereras i plast. Vid behov är även an-
dra material tillgängliga. I andra delar av Europa är passiverat, syrafast stål väldigt 
populärt.

B. BEHÅLLARENS MATERIAL

Största delen av WatMan-filtren är automatiska och lätta att använda. Vid behov 
levererar vi även manuella apparater.

C. Lätt att använda!

Rostfritt stål Plast

Inverkan och förekomst

• PATOGEN
Bakterier, virus, svampar och parasi-
ter kan genom dricksvatten orsaka 
sjukdomar. Sjukdomar som sprider 
sig via hushållsvatten är akuta tarm-
sjukdomar. Koliforma bakteriers fö-
rekomst i hushållsbrunnar är ofta ett 
tecken på att det har flutit ytvatten in 
i brunnen. De koliforma bakterierna 
kan också ha sitt ursprung i växter, 
jord eller industriavloppsvatten. Fö-
rekomst av värmeresistenta kolifor-
ma bakterier (E-coli) är ett tecken på 
fekal förorening. Man bör rengöra 
och desinficera brunnen.

• pH (6,5 .. 9,5)
pH beskriver vattnets surhetsgrad. 
Sura naturvatten vars pH ligger un-
der 7 är allmänna i Finland. Surheten 
beror på den aggressiva kolsyra, som 
kan korrodera metallrör och föror-
saka vattenskador. Vattnets låga pH 
kan förorsaka hudexem.

• KONDUKTIVITET OCH SALTER (2500 
µS/cm; riktgivande rekommendation 
< 400 µS/cm)
Konduktiviteten beskriver mängden 
upplösta salter i vattnet, såsom Na-
Cl-mängden. En hög konduktivitet 
är ett bevis på en riklig saltmängd, 
som är skadlig för hälsan och som fö-
rorsakar korrosion i vattenapparater. 
Kloriden härstammar från havsvatt-
net, saltavlagringar eller saltning av 
landsvägar. Kloriden påverkar vatt-
nets smak och förorsakar korrosion 
när kloridhalten uppnår värdet 50 .. 
200 mg/l. Natriumhalten får ej övers-
tiga värdet 150 mg/l.

• FÄRG (5 mg Pt/l) OCH LUKT
Rent vatten är färglöst och luktfritt. 
Vattnet färgas bl.a. av humus, järn 
samt mangan. Kopparhaltigt vatten, 
i vilket man tillsätter tvättmedel, kan 
färgas starkt. Vattnets lukt förorsakas 
av svavelväte, organiska föreningar, 
alger och svampar eller industriav-
loppsvatten.

• FÄLLNINGAR
Fällningar som förorsakas av järn väx-
lar i färgen från brun till en röd nyans; 
mangan – mörkt/svart till färgen; 
hårdhet – ljust eller tillsammans med 
järn brunt; humus – från gul färg till 
brunt; koppar tillsammans med an-
dra föreningar – blågrönt till färgen. I 
borrbrunnar kan det utöver detta fö-
rekomma sand, och i ytvatten skräp, 
mossa eller små vattenlevande djur.
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FeA
FeAC

C

IX
IXHK

IX NO3

MLFA

Rn(A)H/ RnAI
RO

• KMn04-TALET (20 mg/l; riktgivande 
rekommendation < 12 mg/l)
KMnO4-talet, dvs. kaliumpermanga-
nattalet – i folkmun humus – beskriver 
mängden organiskt, förmultnande ämne 
i vattnet. I Finland är det organiska äm-
net typiskt humus, som påverkar både 
vattnets utseende samt smak. Humus 
kan också gynna bildandet av fällning. En 
hög humushalt försvårar avlägsnandet 
av järn.

• JÄRN (0,4 / 0,2mg/l)
Järn (dvs. rost) är vid sidan av humus den 
vanligaste orenheten i vattenbrunnar. Då 
järnmängden överstiger halten 1 mg/l fö-
rekommer det en stickande metallsmak 
och möjligtvis fällning i vattnet. Redan 
mindre halter orsakar rödbruna missfärg-
ningar i sanitetsutrymmen och tvätt. Sto-
ra järnmängder kan täppa till vattenappa-
rater och rosta ner rör och kärl. Hår som 
tvättats i järnhaltigt vatten känns ”hårt”.

• MANGAN (0,1 / 0,05 mg/l)
Mangan förekommer vanligtvis tillsam-
mans med järn, men slumpmässigt även 
ensamt. De skadliga tekniska egenskaper 
som mangan åstadkommer är liknande 
som järnets, men förekommer redan i 
lägre halter. Den svarta fällningen som bil-
das som Mn-bakteriernas nedbrytnings-
produkt är sotaktigt och nedsmutsar lätt. 
Ett mycket stort manganintag är kopplat 
till neurologiska störningar, men på basis 
av forskningsresultat har man inte ännu 
kunnat bevisa det med säkerhet.

• Hårdhet (Riktgivande Ca 100 mg/l; 
Mg 50 mg/l)
Med hårdhet – i folkmun kalk – menas det 
kalcium och magnesium som löst upp sig 
i vattnet och är hälsofrämjande. Hårdhet 
bildar ändå s.k. pannsten i värmeväxlare 
och andra vattenapparater. Pannstenen 
försämrar värmeöverföringen. Vid bykt-
vätt i hårt vatten, behövs mera tvättme-
del. Vattnet är hårt då hårdheten översti-
ger värdet 10˚ dH.

• ALKALITET
Alkaliteten beskriver vattnets buffertka-
pacitet dvs. förmågan att motstå pH:s 
förändringar. Alkalitet är summan av före-
ningar som uppträder basiskt – hydroxid, 
karbonat och bikarbonat.

• FLUORID
Fluorid härstammar normalt från jordmå-
nen och berggrunden. En låg fluoridhalt i 
näringen och vattnet är kopplat till upp-
komsten av karies, men för stort intag av 
fluorid orsakar tandfluoros, dvs. skador i 
tandemaljen, hos tänder i utvecklingsfa-
sen. Dessutom bidrar ett stort intag fluo-
rid till att benen blir sköra. Man misstänker 
dessutom att fluorid försämrar immunsys-
temet och orsakar förändringar i benen. 
Klara bevis för detta finns dock inte.

D. KEMIKALIER
Filtren i IX-serien, som grundar sig på jonbyte, regenereras automatiskt med bordssalt 
(NaCl). Våra andra apparater fungerar utan kemikalier, och endast den slitna massadelen 
byts ut vid behov.

E. GARANTIER
Pumppulohja ger på det filtrerade vattnet en kvalitetsgaranti enligt Social- och hälso-
vårdsministeriets beslut Nr 401/2001 eller 461/2001. Utöver detta ges apparaterna en
mekanisk garanti på 1-3 år och naturligtvis också returneringsrätt enligt konsument-
skyddslagen.

F. FILTRETS TOTALA KOSTNADER
WatMan-filtren har ett förmånligt anskaffningspris; den totala förmånligheten framhävs 
då apparaten levereras med Pumppulohja Oy:s kontraktleverans. Installationskostnader-
na ligger runt 100-200 euro tack vare apparatens enkelhet, dess lilla storlek samt stan-
dardkoppling. Apparaten kan t.o.m. installeras själv. Brukskostnaderna för IX-seriens filter 
är individuella och beror på det bordssalt man använder. Brukskostnaderna för Fe-seriens 
filter är minimala, pga. att man inte behöver byta ut massan, man behöver inga kemika-
lier, ingen cirkulationspump eller kompressor. När man beaktar att filtret håller 10-20 år är 
WatMan-filtret i sin helhet ett förmånligt apparatalternativ.

G. LEVERANTÖR
WatMan och Pumppulohja är experter inom vattenservice. Pumppulohja har i årtionden 
varit en av Finlands största hushållspump- och tryckbehållarproducenter. Pumppulohjas 
och WatMans samarbete möjliggör vid behov också att kunden får alla sina vattenappa-
rattillbehör från samma ställe. På grund av att vi inte vill erbjuda samma lösning till varje 
vattenkvalitetsproblem, hittar man en stor mängd olika stora standard- och specialfilter 
från vårt urval. Då du skaffar en filterapparat av oss, har du med samma rätt att använda 
vår analysservice som är av expertnivå. Vi tror att du får Finlands bästa lösningar till alla 
dina vattenproblem från samma adress.

H. LEVERANS
Standardapparaterna levereras direkt från lagret antingen till din hemadress eller till en 
VVS-affär enligt ditt val. Filtret får du nästan vart som helst i Finland inom en vecka. Klara 
installations- och bruksanvisningar ingår alltid i leveransen.

I. HUR AVANCERA?
1.Fråga efter ett WatMan-vattenanalyspaket (VVS-nr 3614200) hos din närmaste VVS-spe-
cialist eller beställ från nätet. Följ de angivna instruktionerna, så får du som returpost ett 
erbjudande om passande filterapparat.

2.Om det är frågan om en förening som är direkt skadlig eller farlig för hälsan (arsenik, 
bakterier, fluorid, radon, uran) skall du vända dig till ditt lokala vatten- och miljölaborato-
rium eller en hälsoinspektör. Be om en utvidgad undersökning av hushållsvatten, där man 
förutom de ovan nämnda skadliga ämnena också fastställer järn, mangan, pH, KMnO4, 
hårdhet samt konduktivitet.

3.Skicka en kopia till oss av resultaten du fått, så får du ett erbjudande om lämpliga filte-
rapparater.

4.Bekanta dig med våra internethemsidor www.watman.fi, där du får tilläggsinformation 
även om provtagning. Det har öppnats ett automatiskt erbjudandeprogram på våra sidor, 
med vars hjälp det är enkelt att uppskatta både rätt filtertyp samt dess pris.
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Vi erbjuder inte endast en apparat eller apparatskal, utan en helhet för att lösa vattenproblem. 
WatMan är ett säkert val, på grund av att våra apparater har visat sin pålitlighet i tusentals olika 
användningsområden. Med dem produceras det renaste och friskaste vattnet.

Watman och Pumppulohja är tillsammans Finlands största vattenapparatproducent för små hus-
håll. Pumppulohja är dessutom Nordens största tillverkare av filterbehållare. Vi kombinerar vår his-
toria och tradition från 1960-talet med den nyaste tekniken. Vi är den ursprungliga utvecklaren av 
det kemikaliefria katalysfiltret (Fe-serien) i Finland.

Vi är verkliga experter inom vår bransch – vi har skolning inom branschen, kunskap och storskalig 
erfarenhet av vattenbehandling. Till vårt team hör bl.a. flera ingenjörer och tekniker samt också 
laboranter och kemister.

I de mest krävande fallen – såsom radon, uran och arsenik – har apparaterna genomgått omfattan-
de testprogram (Strålsäkerhetscentralen och Finlands miljöcentral har medverkat).

Vid behov försäkrar vi apparatens funktionsduglighet i vårt eget laboratorium.

Våra apparater är fasta och har en lång livstid, och de är dimensionerade också med tanke på det 
maximala arbetstrycket. Behållarna är antingen tillverkade av finskt rostfritt stål eller av glasfibers-
tärkt plast. Apparaterna följer EU-direktiven och vi har dessutom rätt att använda nyckelflaggssym-
bolen på våra apparater.

Ni tänker också på era närmastes välmående genom att välja ett WatMan-vattenfilter. Apparaterna 
utför det som har lovats, och det finns inget behov av att uppoffra timtal eller stora summor pengar 
på normal service.
Det finns inga ekonomiska risker för att apparaterna har en täckande garanti och utbytes-/returne-
ringsrätt. Vi följer alltid allmänna leverans- och garantibevis (NL och TKL).

Vi levererar apparater som passar för småskalig konsumtion till stugan, för storskalig konsumtion 
till kommuner eller herrgårdar samt allt däremellan – alltså filter av passande storlek och pris.

Det finns särskilt en sak som styr vårt kvalitetssystem – vi känner alltid personligt ansvar för våra 
kunder. Enligt vårt tankesätt är en nöjd kund vår bästa reklam.

VARFÖR WATMAN? - TIO GODA ORSAKER

Avlägsning av järn i vatten fria från humus (KMnO4-tal <12): apparaten utför tvätten automatiskt
Avlägsning av järn och mangan i vatten fria från humus (KMnO4-tal <12), korrigering av pH samt alkali-
sering av vattnet: apparaten utför tvätten automatiskt.
Korrigering av pH och alkalisering av vattnet. Apparaten lämpar sig för järnfria vatten och installeras 
innan tryckbehållaren: går ej att tvättas.
Avlägsning av kalk, mjukgörande av vattnet, avlägsning av järn- och mangan i vatten fria från humus 
(KMnO4-tal).
Avlägsning av järn och mangan i humushaltiga vatten (KMnO4-tal >12), avlägsning av kalk, mjukgö-
rande av vattnet.
Avlägsning av nitrat i dricks- och hushållsvatten
Filtrets fyllnadsmedel väljs beroende på fallet, används bl.a. för avlägsning av fasta ämnen, humus, 
lukt och smak.
Avlägsning av radon i borrbrunnsvatten: RnH/RnAH aktivkolprincip: RnAI luftningsprincip.
För avlägsning av salt, fluorid, ammonium, nitrat samt arsenik antingen i dricksvatten eller annat vatten.

APPARATERNAS ANVÄNDNINGSSYFTE

FeA
FeAC

C

IX

IXHK

IX NO3
MLFA

Rn(A)H/ RnAI
RO

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

• KVÄVEFÖRENINGAR
Kväveföreningar kommer i vattnen i form 
av organiska ämnens nedbrytnings-
produkter, gödsel samt avfallsvatten. 
Ammonium försvagar vattnets lukt och 
smak samt ökar korrosionen. Särskilt små 
barn och gravida kvinnor bör undvika 
nitrathaltigt vatten. Nitrat reduceras till 
nitriter i under ett halvt år gamla barns 
matsmältningssystem. Detta orsakar 
störningar i de röda blodkropparnas sy-
remetabolism. Hos spädbarn känner man 
till termen ”blåaktig hud”-syndrom (Blue 
Baby), som kopplas till för stort intag av 
nitrat.

• KOPPAR (2,0 mg/l)
Hushållsvattnets koppar härstammar i 
huvudsak från rörledningsapparaternas 
material, i vilka surt vatten (lågt pH) och 
mjukt vatten får koppar att lösa sig. Man 
bör undvika matlagning med varmt vat-
ten. Koppar ger vattnet en besk smak, 
bildar grönaktiga fläckar och kan färga 
ljust hår grönaktigt. Koppar är ett nöd-
vändigt mineral, men kopparsalterna kan 
i höga halter orsaka mag-tarmkatarr. En 
hög kopparhalt och en låg selenhalt till-
sammans i hushållsvattnet är delorsaker 
till ökad tendens av hjärt- och kärlsjuk-
domar.

• ALUMINIUM (0,2 mg/l)
Aluminium är den mest allmänna metal-
len i jordskorpan. Aluminium är kopplad 
till Alzheimers sjukdom och andra neuro-
logiska störningar. På basis av undersök-
ningsresultat har man ändå inte kunnat 
bevisa att aluminium skulle orsaka eller 
vara en riskfaktor för Alzheimers.

• ARSENIK (0,01 mg/l)
Arsenikhalten i finska grundvatten är 
låg, bortsett svartskifferområden, som 
förekommer speciellt i Birkaland. Arse-
nik är vid sidan om radon och uran en 
av de värsta brunnvattenkvalitetetens 
försämrare – inte heller arsenik kan upp-
täckas utan vattenanalys. En långvarig 
utsättning med ett dagligt intag på 2-5 
mg/l orsakar förgiftningssymptom. Des-
sa är känslor av svaghet i lem, dålig aptit 
och illamående. Ett långvarigt bruk av 
arsenik orsakar cancer, mest sannolikt 
hudcancer. Arsenikhaltigt brunnsvatten 
kan med undantag av dricksvatten och 
matlagningsvatten användas normalt till 
andra användningssyften
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 Med automatiska filterseriemodellen WatMan MLFA kan man avlägsna orenheter 
av många olika slag. Filtrets fylls med innehåll beroende på vilka slags orenheter 
man skall avlägsna och när. 
De vanligaste innehållen är filtersand, aktivt kol, antracit och alkaliseringsmassa. 
Naturligtvis kommer också bl.a. lätta specialfiltreringsmassor med i frågan. Den 
bästa avskiljningsförmågan uppstår då massorna ligger lager på lager. Orenhe-
terna som avlägsnas binds lager på lager i massan, och de samlade orenheterna 
börjar fungera på samma sätt som den filtrerande massan.

Bli av med orenheter med ett 
automatiskt filter.

Då filtret binder smutsen täpper massan vattnets strömning genom apparaten  
och tryckförlusten blir större. I de automatiserade modellerna sköljs orenheten i 
motströmstvätten (styrd av urverket och den automatiska ventilen) ner i avloppet. 
Apparatens funktion består alltså av en serie filtreringar och tvättar, av vilka man 
med hjälp av tvätten upprätthåller massans funktionsduglighet.

FUNKTIONSPRINCIP

Avlägsning av fasta ämnen och humus
Förfiltrering, alkalisering, efterfiltrering 
och korrigering av pH
Avlägsning av järn
Avlägsning av mangan
Avlägsning av radon från borrbrunns-
vatten
Avlägsning av svavelväte
Avlägsning av lukt
Avlägsning av smak
Avlägsning av färg

Tekniska basupggifter

MLFA
MLFAHC

MLFAMn

Apparaternas användningssyfte:
Specialfilter, vars fyllnadsmedel väljs beroende på 
vilket slags orenheter man skall avlägsna.

BORTTAGNING AV FASTA ÄMNEN OCH 
ANDRA ORENHETER
Filtermodellerna WatMan MLFA

• URAN (Riktgivande rekommendation 
0,02-0,1 mg/l)
Den finska berggrundens granitaktiga 
bergart innehåller mer uran än andra 
bergarter. Våra mjuka berggrundvatten 
är också bikarbonathaltiga, och uran lös-
er sig just i dem. Uran är en kemisk gift. 
I höga halter förorsakar uran stora fö-
rändringar i njurarnas funktion, och man 
misstänker att uran orsakar osteoporos. I 
omfattande undersökningar märkte man 
förändringarna speciellt i testgruppens 
urins höjda kalcium-, fosfat- och glukos-
halter. På grund av att man ännu inte helt 
exakt känner till uranets verkliga hälso-
risk, borde man minimera utsättningen 
för uran för säkerhetens skull. I Finland 
finns det ännu inte ett bindande gräns-
värde för uran, men det torde bli mellan 
0,02 – 0,1 mg U/l.

• RADON (1000 / 300 Bq/l)
Enligt Geologiska forskningscentralens 
undersökning producerade ca sex pro-
cent av finska brunnarna vatten, vars 
radioaktivitet översteg hälsoriskgränsen 
med 1000 becquerel. Radon är ett ke-
miskt passivt och gasformigt grundäm-
ne, och hälsorisken som den orsakar är en 
följd av alfastrålningen som den sänder. 
Radioaktiviteten i Finlands dricksvatten 
har beräknats orsaka 12 dödliga cancer-
fall per år. Radon sugs upp från dricks-
vattnet via bukhinnan och tunntarmens 
slemhinna till blodomloppet och utsätter 
magsäcken för strålning. Dessutom sprids 
radon i luften från vatten som används i 
duschen och byk- samt disktvätt. Detta  
utsätter även lungorna för strålning.

• SVAVELVÄTE (Riktgivande rekommen-
dation 0,0 mg/l)
Svavelväte är en gasformig svavelförening 
som luktar till ”ruttet ägg”. Det förekom-
mer speciellt i djupa borrbrunnsvatten, 
leriga jordars lågsyrehaltiga grundvatten 
samt i sura myrvatten. I syrehaltigt eller 
väl luftat brunnsvatten förekommer det 
inte svavelväte.
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Järn är den mest allmänna orenheten som påverkar brunnsvattnets kvalitet. 
Egentligen är järn (i folkmun rost) viktigt för hälsan, men orsakar störningar i 
tekniska apparater som den täpper till. Dessutom förorsakar järn obehaglig 
färg, lukt och smak i vattnet. Hälsopåverkan, som en överdriven mängd järn 
orsakar, är enligt nuvarande uppgifter småskalig. Endast få undersöknings-
resultat har rapporterats där järn vid uppkokning skulle härskna fetter.

Mangan förekommer ofta tillsammans med järn. Mangan beter sig på mån-
ga sätt liknande som järn, men skadorna framkommer dock redan vid lägre 
halter. Barn borde undvika att njuta manganhaltigt vatten, pga. att ett stort 
intag av mangan har en negativ inverkan på deras intellektuella utveckling.

Järn och mangan är de mest allmänna 
orenheterna i brunnsvatten

Järn kan enkelt separeras utan kemikalier från humusfria vatten, genom att 
installera ett filter för avlägsning av järn FeA eller ett filter för avlägsning 
av järn och alkalisering FeAC efter trycktanken. Beroende på vattnets pH- 
och hårdhetsvärden kan man även avlägsna mangan med modellen FeAC 
(FeACMn). Separeringen baserar sig på oxidering av järn och mangan och 
fällning till den filtrerande massan.
Filtreringsmassans effekt minskar inte, om man utför en motströmstvätt för 
apparaten tillräckligt ofta. I de automatiska modellerna sköljs orenheten till 
avloppet, med hjälp av urverket och den automatiska ventilen. Apparatens 
funktion består alltså av en serie filtreringar och tvättar, med vilka man 
upprätthåller massans funktionsduglighet.

SEPARATION AV JÄRN

Avlägsning av järn i humusfria vatten (KMnO4-tal <12), avlägsning av lukten av svavelväte.
Avlägsning av järn och mangan i humusfria vatten (KMnO4-tal <12), korrigering av pH, neutralisation 
av vattnet, avlägsning av lukten av svavelväte. 
Avlägsning av järn och mangan i humusfria vatten (KMnO4-tal <12), korrigering av pH, neutralisation 
av vattnet, avlägsning av lukten av svavelväte.

Tekniska basuppgifter

Apparaternas användningssyfte:

BORTTAGNING AV JÄRN OCH MANGAN

Filtermodellerna WatMan FeA (FeAC, FeACMn)

FeA
FeAC

FeACMn

KVALITETSKRAV PÅ 
HUSHÅLLSVATTNET

Mikrobiologiska kvalitetskrav (maxi-
midensitet):
Escherichia coli                     0pmy/100ml
Enterokocker med ursprung i tarmen 
0pmy/100ml

Kemiska kvalitetskrav (maximihalt):
Arsenik   As     µg/l   10 ¹
Koppar   Cu     mg/l   2,0
Fluorid    F      mg/l   1,5 ¹
Nitrat  NO3  mg/l   50
Nitrit    NO2  mg/l   0,5

(1): För hushållsvatten, som inte dricks 
eller som inte direkt kommer i kontakt 
med livsmedel, arseniks kvalitetskrav är 
under 20 µg/l och fluorids under 5,0 mg/l.

Kvalitetsrekommendationer (maxi-
mihalt):
Aluminium         Al           
Ammonium    NH4+     
Klorid            Cl           
Mangan      Mn          
Järn             Fe          
Sulfat         SO4        
Radon            Rn          
KMn04-tal                 
Koliformade bakterier  

Kvalitetsrekommendationer (målnivå):
pH                                        6,5-9,5 (1)

Elledningsförmåga     µS/cm under 2500 
(1)

Grumlighet                  NTU          1,0
Färgtal                                 5
Lukt och smak: ingen klar främmande lukt eller 
smak
(1): Vattnet får inte vara frätande;
(2): Kloridhalten bör vara under 25 mg/l 
för att förebygga vattenledningsmateria-
lens erosion;
(3): I livsmedelstillverkningen eller i ett 
verk som levererar hushållsvatten är 
järnets maximihalt under 200 µg/l och 
manganets maximihalt under 50 µg/l;
(4): Sulfathalten bör vara under 10 mg/l 
för att förebygga vattenledningsmateria-
lens erosion;
(5): I livsmedelstillverkningen eller i ett 
verk som levererar hushållsvatten är rado-
nets maximihalt under 300 Bq/l. Uranets 
maximihalt kommer man att bestämma 
på basis av dess kemiska giftighet. Gräns-
värdet kommer att bli mellan 0,02-0,1 mg 
U/l;
(6): I livsmedelstillverkningen eller i ett 
verk som levererar hushållsvatten är bak-
teriehalten 0 pmy/100ml.

µg/l    200
mg/l   0,5
mg/l   100 (1,2)

µg/l   100 (3)

µg/l    400 (3)

µg/l    250 (4)

mg/l   1000 (5)

mg/l    20
100pmy/100ml (6)
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Vattnets hårdhet betingas av kalcium- och magnesiumsalter som löst sig i 
vattnet (så kallad kalk). Hårdhet (som i och för sig är nyttigt) orsakar skada 
speciellt i tekniska apparater som värmeväxlare, varmvattenberedare, ång-
generatorer, tvättmaskiner och kranblandare. Dessutom bildar det kalkhal-
tiga vattnet ljusa fläckar bl.a. på kakel och målade ytor.

I Finlands norra förhållanden menar man med organiska ämnen ofta s.k. 
humus, som härstammar från förmultnat, organiskt material. Humus, som 
inte är skadligt för hälsan, orsakar direkt skada i tekniska apparater, som 
det kan täppa till. Dessutom orsakar humus obehaglig färg, lukt och smak i 
vattnet. Indirekt försvårar humus speciellt avlägsning av järn.

Orsakar vattnets hårdhet skada?

Skador orsakade av vattnets hårdhet kan förhindras genom att i vattenlin-
jen installera det mjukgörande vattenfiltret IX. De skador som orsakas av 
humus kan förhindras genom att installera filtret för avlägsnande av humus 
och järn IX HK. Det lönar sig att med samma filter avlägsna humus och järn 
pga. att humus ofta förekommer i samband med järn. I filtrets massa byts 
kalcium- och magnesiumjonerna ut mot natrium, vars vattenlöslighet är stor 
(t.ex. NaCl); metoden kallas jonbyte. Det behandlade vattnet är mjukt och 
täpper inte längre till vattenanordningar. Förutom hårdhet kan man med 
apparaten också avlägsna järn och mangan som löst upp sig.

SKADOR SOM HÅRDHET ORSAKAR

Jonbytesmassans kapacitet sinar då en bestämd mängd vatten behand-
lats. Kapaciteten återställs i samband med den s.k. regenereringen, då 
massan behandlas med en bordsaltlösning.

De orenheter som lossnar ur massan sköljs ner i avloppet styrd av auto-
matiken. Apparatens funktion består alltså av en serie filtreringar och re-
genereringar, med vilka man upprätthåller massans funktionsduglighet. 
I det utrymme som man har till förfogande bör man beakta salttankens 
storlek.

JONBYTESMASSANS KAPACITET

Som option finns det en förbikopplings-

ventilserie som underlättar installationen. 

Med denna kan man förbikoppla filtret 

t.ex. under tiden av service eller om man 

behöver ofiltrerat vatten.

BORTTAGNING AV HÅRDHET, 
JÄRN, MANGAN OCH HUMUS
Filtermodellerna WatMan IX

Tekniska basuppgifter
Apparaternas användningssyfte:

IX: Avlägsning av kalk, vattenmjuk-
ning, avlägsning av järn och man-
gan ur humusfria vatten (KMnO4-
tal < 12)
IX HK: Avlägsning av järn och man-
gan ur humushaltiga vatten (KM-
nO4-tal > 12), avlägsning av kalk, 
vattenmjukning
IX NO3: Avlägsning av nitrat ur 
dricks- och bruksvatten
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I finska förhållanden förekommer det rikligt med salt i brunnsvattnet endast slum-
pmässigt, speciellt vid kustområden, emellertid även lokalt. För mycket salt är 
skadligt för hälsan, rostnar vattenapparater och förkortar deras livstid. Membran-
filtreringsapparaterna erbjuder ett utmärkt alternativ när man skall producera det 
renaste vattnet enkelt och fritt från kemikalier – allt från kaffevatten till
kemikaliefabriker!

Nitrat förekommer speciellt på områden som används till jordbruk, och även i 
brunnar bredvid åkrar; nitraternas största källa är jordbruk och gödsel. Fluorid lös-
er sig i vatten ur speciella mineraler som förekommer både lokalt och slumpmäs-
sigt. Skadeverkningarna av både fluorid och nitrat är mest framstående för barn, 
men även för vuxna är det rekommendabelt att undvika större mängder nitrat och 
fluorid.

Arsenik är i finska vatten den nyaste och säkerligen den mest obehagliga bekant-
skapen. Arsenik förekommer lokalt bl.a. i Birkaland. Största naturliga arsenikkällan 
är jordmånens mineraler, speciellt arsenikkis (FeAsS). De största halterna har en-
ligt undersökningar hittats från platser där moränens fina ämnens arsenikhalter är 
högre än medelvärdet. Det har bevisats att arsenik orsakar cancer redan i väldigt 
låga halter. Därför har man sänkt dess tillåtna gränsvärde i dricksvatten till 0,01 
mg/l. Enligt nutida kunskap är arsenik giftigt endast vid invärtes intag.

Finlands miljöcentral utförde ett undersökningsprojekt angående omvända osm-
osapparater. I undersökningen kom man fram till följande slutsats: ”Apparaterna 
som nu undersökts (bl.a. WatMan RO TFC-25) är tekniskt sett tillräckligt enkla och 
funktionellt säkra att avlägsna arsenik ur brunnsvatten i sådana fall där arsenikhal-
ten är högst 100 – 150 µg/l och en stor del av arseniken är i en oxiderad form. Det 
är skäl att försäkra avlägsningseffektiviteten av arsenik med en vattenanalys innan 
bruktagning, det lönar sig att analysera arsenikhalten i det rengjorda vattnet åt-
minstone en gång per år”

För mycket salt är skadligt för hälsan!

BORTTAGNING AV SALT, FLUORID,
NITRAT OCH ARSENIK
Filtermodellerna WatMan RO
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(Modell Merlin RO)
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Alla orenheter som nämnts i rubriken är möjliga att avlägsna genom omvänd os-
mos. För att metoden vore förståelig, måste man känna till principen för traditio-
nella osmosen. Osmos är ett naturligt fenomen. Om två lösningar – en salthaltig 
och en saltfri – skiljs från varandra med en semipermeabel hinna, försöker den 
saltfria lösningen lösa upp den salthaltiga ända tills salthalten på hinnans båda 
sidor är den samma. Det bildas en tryckskillnad mellan lösningarna, det s.k. os-
motiska trycket. Med tanke på vattenrening sker fenomenet omvänt.

Om man utsätter den salthaltiga lösningen för ett tryck utifrån som är större än 
det naturliga osmotiska trycket, får man ett omvänt osmosfenomen. Med hjälp 
av trycket och den semipermeabla hinnan kan vattnet alltså renas; då talar man 
om omvänd osmos. 
Ovan nämnda semipermeabla hinnan (så kallade omvända osmoshinnan) är 
ofta en helhet formad av flera olika lager, komposit. Det viktigaste av lagren är 
ett mycket tunt mikroporöst ytlager, genom vilket rena vattnet kan passera, men 
inte salt eller andra orenheter. Vattnet som filtrerats genom hinnan är renat vat-
ten, permeat. Den smutsiga delen av vattnet, som inte slipper genom hinnan, 
utelämnas och leds till avloppet; den utelämnade andelen kallas rejekt. Rejektet 
för med sig över 90 % av alla orenheter i det obehandlade vattnet. Normalt ta-
get uppkommer det lika mycket rent vatten och rejekt, men det går enkelt att 
variera andelarna.

För att vinna det osmotiska trycket bildar man det behövda trycket med en 
pump; pumpen kan vara antingen apparatens egna pump, kommunala vatten-
verkets pump och vattentorn eller fast egnahemshusets borrbrunnspump med 
trycktank. Ju högre det använda trycket är, desto större är apparatens produkti-
on. Ofta får man med högt tryck också en bättre skiljningsförmåga av orenheter. 
Å andra sidan minskar en låg temperatur apparatens produktion.

METOD

Apparaterna installeras antingen i hushållets tekniska utrymme eller varför inte 
i skåpet under diskbänken, beroende på om man behandlar allt hushållsvatten 
eller endast dricks- och matlagningsvattnet. De minsta apparaternas kapacitet är 
några tiotals liter per dag, som räcker utmärkt till att producera allt matlagnings- 
och dricksvatten. De minsta apparaterna är utrustade med egen kran. De största 
apparaterna utrustas vanligen med en lagringstank för rent vatten.

SMÅ HUSHÅLL
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RO 80 BW -sötvattenapparat

FÖR ATT PRODUCERA SÖTT, SALTFRITT HUS-
HÅLLS- OCH DRICKSVATTEN UR HAVSVATTEN

Ett simpelt, effektivt, automatiskt och verkligt kompakt system för saltav-
lägsning ur havsvatten till hushåll och stugor. Med apparaten kan man i 
förhållanden som i Finska viken producera 1000 liter sötvatten per dygn, 
när vattnets temperatur är 15 grader.

Till hushåll och stugor

Rengöringen sker med omvända osmosprincipen. Vattnets tryck höjs och 
leds till en semipermeabel hinna som åtskiljer salt. Det söta, rena vattnet 
filtreras genom hinnan och används som hushållsvatten. Saltvattnet leds 
tillbaka till havet. I vattenrengöringen finns inget behov för kemikalier, 
så metoden är miljövänlig. Hushållets rör och vattenapparaterna i metall 
skyddas från korrosion genom att filtrera vattnet genom pH-justerande 
kalkstensfiltret.

Tillfälliga vattenmängden som behövs i ett normalt hushåll är ofta större 
än vattenmängden (1-2 l/min) som sötvattenapparaten producerar. Det 
saltfria vattnet lagras i en 250 liters ackumulatortank vars volym kan ökas 
nästan gränslöst. När tankens vattennivå sjunker som en följd av använd-
ning, startar apparaturen automatiskt. Motsvarande stannar apparaturen, 
styrd av en nivåvippa, vid tankens övre gräns. Hushållets vattentryck styrs 
genom hushållsvattenpumpen som ingår i leveransen.

Leveransen innehåller apparaturen för saltavlägsning med tillhörande för-
filter, ett alkaliserande pH-filter, en ackumulatortank med tillhörande ni-
våvippa samt en hushållsvattenpump. Apparaten är utrustad med tryck- 
och tryckskillnadsmätare samt med en flödesmätare av sötvatten. För att 
förenkla användningen finns det inga komponenter som kontinuerligt 
borde justeras. Förfilterpatronerna bör typiskt bytas efter tilltäppning 2-3 
gånger per år, och man bör addera alkaliserande massa typiskt en gång per 
år. På grund av att apparaturen inte får förfrysas, bör man installera den i ett 
varmt rum eller skydda för vinterperioden med frostskyddsvätska.

Elanslutningen är av sin typ 3-fas 400 VAC. För att försäkra apparaturens 
långa livstid och för att minimera korrosionen har man konstruerat appa-
raturen för havsvattenbruk av de bäst passande materialen, såsom PE- och 
PVC-plast samt rostfritt stål.

FUNKTIONSPRINCIP

Havsvattnet slutar aldrig, inte ens un-
der de torraste och hetaste somrarna. 

Sötvatten, som är producerat lokalt 
av havsvatten, smakar likadant som 

gott brunnsvatten.
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Radioaktiviteten i hushållsvattnen orsakas nästan enbart av grundvattnens natur-
liga radioaktiva ämnen, som har löst sig i vattnen ur jordmånens och berggrun-
dens mineraler. I Finlands förhållanden orsakas största delen av radioaktiviteten 
av radionukliden i gasform, radon, eller uran, som är ett alfaaktivt ämne med lång 
livstid. Radon är i naturens halter en luktfri, smaklös och osynlig gas, som före-
kommer i borrbrunnsvatten speciellt lokalt, men även slumpmässigt oberoende 
av området. Största radonhalterna har man mätt i östra Nyland, t.o.m. 70000 Bq/l, 
samt i västra Nyland över 20000 Bq/l. Höjda radonhalter i vattnet kan höja rums-
luftens radonhalt.

Radon i sin helhet (inklusive rumsluftens radon) orsakar uppskattningsvis 200 
fall av lungcancer per år i Finland. Verkan baserar sig främst på radonets dotter-
nuklider (radioaktivt bly och polonium) som binds som småpartiklar i lungorna. 
Om man dricker radonhaltigt vatten höjer det därtill den strålningsmängd som 
matsmältningsorganen utsätts för. Strålsäkerhetscentralen har på basen av st-
rålningslagen gett säkerhetsmål gällande vattnets radioaktivitet för kommunala 
vattenverk och vatten som används inom livsmedelsproduktionen. Det givna 
gränsvärdet för radon är 300 Bq/l.

I Sverige är gränsvärdet lägre, 100 Bq/l. Strålsäkerhetscentralen rekom-
menderar att man vidtar åtgärder inom privathushåll senast då radonhal-
ten överskrider värdet 1000 Bq/l. För uranets del bestäms maximihalten på 
basis av dess kemiska giftighet. Uranet samlas huvudsakligt i benstommen, 
men även i mjuka vävnader. Skador som den orsakar riktas närmast till nju-
rarna. Det finns för tillfället inget gränsvärde för uran, men enligt experter 
kommer värdet att sättas kring värden 0,02 – 0,1 mg/l.

Filtermodellerna WatMan RnAI ja RnH

Radon är en gas som inte kan ses, luktas 
eller smakas!

BORTTAGNING AV RADON OCH URAN

Gränsvärden och anvisningarna tillämpas inte i enskilda 
hushåll, utan för deras del är vattenkvalitetsförbättringen 
frivilligt.
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Ett annat alternativ för att avlägsna radon, är filtrering med aktivt kol. Aktivt kol 
lämpar sig speciellt för små eller medelstora mängders avlägsning. Filtret RnAH 
(RnH) är fyllt med högklassigt aktivt kol, vars funktion baserar sig på en stor effek-
tiv filtreringsyta. Kolet är mycket poröst och erbjuder ett otaligt antal ställen där 
det gasformiga radonet kan fastna. I de automatiserade modellerna kan RnAH 
-massan sköljas för att avlägsna fällningsorenheter som rost. I RnH -modellerna 
är det här inte möjligt. Då kolet inte i någondera modellerna regenereras, bör 
massan vid behov bytas ut. Tiden mellan bytena är ofta flera år.

Filtret för aktivt kol installeras efter trycktanken. Trycktankskapaciteten behöver 
inte ökas. Storleken av filtret för aktivt kol väljs på basis av vattenbehovet och ra-
donhalten. Radonets dotternuklider fastnar i apparaturen, så den börjar fungera 
själv som en källa för strålning; man bör aldrig placera apparaten i omedelbar 
närhet av platser man vistas i utan helst i ett tekniskt utrymme. Det förmånliga 
priset och enkla konstruktionen (för filtret för aktivt kol) är ett bra alternativ, när 
radonhalten i det ofiltrerade vattnet är liten (under 5000 Bq/l).

FILTRERING MED AKTIVT KOL

Man kan med hjälp av effektiv luftning avlägsna radon, som ett ämne i gasform. 
Den radonhaltiga luften leds (kontrollerat) ut i utomhusluften med hjälp av en 
fläkt. Luftningsapparaten för radon installeras genast efter borrbrunnspumpen. 
Hela vattenförsörjningssystemet kontrolleras av apparaturens egen manöver-
central och gör systemet helt automatiskt. I RnAl-modellerna finns det en egen 
vattentank, så man behöver inte utöka volymen på trycktankarna. Radonfiltrets 
storlek väljs på basen av både vattenbehovet och radonhalten.

Apparaten är ingen källa för efterstrålning, därför att den avlägsnar radonet med 
des dotternuklider ur vattensystemet. Apparaten behöver inte heller kemikalier 
eller filtreringsmassor.

LUFTNING

Alfastrålarna samt radonets dotternuklider, det vill säga uran, bly, polonium samt 
radium, kan avlägsnas genom att installera ett patronfilter WatMan FP 3 samt ett 
kombinerat filter för avlägsning av järn och humus WatMan IX HK i vattenlinjen. 
Apparaterna är ämnade för att avlägsna speciellt järn, mangan, kalk och humus. 
De radioaktiva föreningarna kan ändå enligt undersökningar avlägsnas väldigt 
effektivt med de samma filtren. Detta baserar sig på både föreningarnas stora 
storlek och på deras joniska karaktär. I massan som filtret IX HK innehåller byts 
orenhetsjonerna ut mot oskadligt natrium och klorid; metoden kallas jonbyte. 
Det behandlade vattnet är dessutom mjukt, och täpper inte längre till vattenan-
ordningar. Apparaten kan installeras antingen innan enheten för radonavlägs-
ning eller efter den.

Vi har varit med i utvecklingen av effektiva apparater för avlägsning av ifrågavarande 
orenheter ända sedan man uppfattade problemet i Finland.  I undersöknings- och ut-
vecklingsprojektet har det deltagit för sin del både Strålsäkerhetscentralen och Finlands 
miljöcentral. De nämnda instanserna representerar toppen av branschens kunskap på 
ett globalt fält.

BORTTAGNING AV URAN OCH ANDRA ALFASTRÅLARE
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PATRONFILTER OCH FILTERHUS
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Patronhus Aqua FP3
För en 9 3/4”:s patron, anslutningarna 3/4” eller 1”• 
Max. tryck 8 bar, 50 °C• 
Höjd 310 mm, diameter 120 mm• 
VVS-nummer 3614491 (3/4”), 3614490 (1”)• 
Väggfäste av plast som option (VVS-nummer 3614497) • 
 
 

Purtrex -partikelfilter

Partikelfiltren är ett effektivt och förmånligt sätt att skydda vattensystem av alla 
fasta ämnespartiklar, vilka ofta förekommer i brunnsvatten. Patronerna funge-
rar som ett s.k. ”djupfilter”, vilket betyder att de binder fasta ämnespartiklarna 
i sig själv under hela filtreringsvägen igenom patronen. Livstiden jämfört med 
en traditionell trådpatron är på så sätt flera gånger större. Patronerna finns 
tillgängliga med olika filtreringstätheter, varav de vanligaste är 5, 10 och 20 
mikrometer (µm).
PURTREX PX05-9 3/4”, 5 MICRON, VVS-nummer 3614455
PURTREX PX10-9 3/4”, 10 MICRON, VVS-nummer 3614457 (vanligast)
PURTREX PX20-9 3/4”, 20 MICRON, VVS-nummer 3614459

Kolpatron NCP-10

Lämpar sig både för användning på sommarstugan samt för att ta bort klor • 
ur kommunalt vattenledningsvatten
Lämpar sig till alla WatMan 9 3/4” patronhus• 
Tar bort fasta ämnespartiklar, filtreringstäthet 10 µm• 
Förbättrar vattnets smak, lukt och färg• 
VVS-nummer 3614426• 

Tvättbar patron Nylon

Lämpar sig som ett grovfilter t.ex. till filtrering av insjövatten• 
Lämpar sig till alla WatMan 9 3/4” patronhus• 
Den släta ytan är enkel att hålla ren• 
Filtreringstäthet 60 µm• 
VVS-nummer 3614467 • 
 
 

Flödet är normalt max. 190 l/min med 1 1/2” anslutning och max. 150 l/min 
med 1” anslutning. Tryckförlusten är patronmässig.

Patronhus AB 20”

Anslutningarna 1”• 
Max. tryck 8 bar, 65 °C• 
Höjd 610 mm, diameter 190 mm• 
Som option väggfäste BB och en nyckel för patronbyte BB• 

Patronhus BB 20”

Anslutningarna 1” eller 1 1/2”• 
Max. tryck 6,2 bar, 38 °C • 
Höjd 610 mm, diameter 190 mm• 
Som option väggfäste BB och en nyckel för patronbyte BB• 

PATRONFILTER OCH FILTERHUS

WatMan filterpatroner 9 3/4”

WatMan patronhus 20”

FP 3

PX-partikelfilter

Tvättbar patron
nylon

NCP 10

AB/BB 20”
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Partikelfilter 10”+10”

Veckat ytfilter• 
Passar både till AB 20” och BB 20” patronhus• 
Filtreringstäthet 5 µm, 30 µm eller 50 µm• 
Skarvstycke mellan patronerna• 

Kolpatron RFC-20

Helkolfilter• 
Filtreringstäthet 25 µm • 
 
 
 

Patron för avlägsning av järn och mangan RFFE

Lämpar sig för användning i WatMan AB 20” eller BB 20” filterhusen• 
Lämpar sig för en liten vattenkonsumtion, som till användning på sommarstugan• 
Max. flöde 20 l/min• 
Rekommenderas att använda med förfiltret FP3 (med partikelfilter) eller efter• 

Patron för avlägsning av uran IX-HK 20”

Lämpar sig för användning i WatMan AB 20” eller BB 20” filterhusen• 
Installeras i kallvattenlinjen, rengör en vattenpunkts vatten• 
Max. flöde 2-5 l/min• 

Patron för avlägsning av arsenik AsB 20”

Lämpar sig för användning i WatMan AB 20” eller BB 20” filterhus• 
Installeras i kallvattenlinjen, rengör en vattenpunkts vatten• 
Max. flöde 2-5 l/min • 

Lämpar sig till grovfiltrering av fasta ämnen vid stora flöden• 
Med en RST-nätpatron som går att motströmstvätta• 
Anslutningarna 1 1/4”• 
Filtreringstäthet 90 µm• 

PATRONFILTER VVS

WatMan filterpatroner

Specialpatroner bl.a. för avlägsning av järn, arsenik, uran och fluorid, 
samt tvättbara partikelfilter Veckat partikelfilter 10”

IX-HK 20” /AsB 20”Manuellt sköljbart filter CR
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Patronhus HOT 10”

Anslutningarna 3/4”• 
Material glasfiberförstärkt Nylon• 
Max. tryck 8,6 bar• 
Max. temperatur 73 °C• 
Max. flöde 30 l/min• 

Filtreringspatroner HOT 10 som lämpar sig till hetvattenanvändning, WC Hot

65-120 °C• 
Filtreringstäthet 01 och 10 µm• 
Material bomull• 

Patronhus FOSBN

Anslutningarna 3/4” (som option 1”)• 
Max. tryck 17,2 bar• 
Max. temperatur 50 °C• 
Max. flöde 30 l/min• 
Material• 
Rst (ss304) samt förnicklad mässing• 

        Brett urval av patroner

Patronhus Cintropur

Med en tvättbar och utbytbar filterstrumpa• 
Anslutningarna 3/4”• 
Filtreringstäthet 10 µm, 25 µm• 
Max. tryck 15,8 bar• 
Max. temperatur 50 °C• 
Max. flöde 90 l/min• 

Patronhus Blue 10”

Anslutningarna 3/4”, max. tryck 8,6 bar, 52 °C• 
Tryckskillnadsmätaren meddelar mellanrum för patronbyte och effektiviserar • 
serviceåtgärderna
Tryckskillnaden kan antingen läsas från visarskalan eller märkesfärgsskalan• 
Ett integrerat väggfäste försnabbar installeringen• 
Tryckutjämning genom att trycka på knappen försnabbar serviceåtgärderna• 

        Brett urval av patroner

ÖVRIGA FILTERHUS

Filterhusmöjligheter till alla filtreringssituationer. Flödet 
normalt max. 40 l/min med 3/4” anslutningar.
Tryckförlusten är patronmässig.

PÅSFILTER

Filterhus PBH
Anslutningarna 1 1/2”• 
Max. tryck 6,2 bar, 38 °C• 
Material polypropen PP• 

Filterpåsar BPH

Filtreringstätheter 10 µm, 25 µm och 100 µm• 
Material polypropen PP• 

Partikelfiltrering för stora flöden och stora mängder 
orenheter

Hot 10”

FOSBN

Cintropur

Blue 10”

PBH-hus

BPH-filterpåse
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Med UV-ljus menas ultraviolett ljus. UV-ljus är strålning med en kort våglängd 
(10...400 nanometer), som är osynligt och genomträngande för ögonen. Strålnin-
gen som kommer från solen till jordytan är huvudsakligen i våglängdsområdet 
315...400 nm, med apparater menade för desinficering strävar man efter att pro-
ducera en kortare våglängd 254 nm.

UV-ljuset produceras tekniskt såsom i fluorescerande gasurladdnings- dvs. s.k. 
kontorslampor, men med en avvikande våglängd. UV-ljusets desinficerande 
påverkan baserar sig på att det starka ljuset tränger sig genom smittämnenas, 
dvs. bakteriers eller virus, cellväggar och orsakar en störning i dess DNA:s fördel-
ningsinformation. Smittämnet kan inte längre föröka sig, utan man anser att den 
är död och att den således är ofarlig för människan.

Apparatens desinficeringseffekt är jämförbar med den s.k. UV-portionen, som är 
beroende av ljusets intensitet samt av organismens residenstid vid behandling. 
En hög intensitet, alltså styrka, samt en lång residenstid förbättrar desinficering-
seffekten, vattnets färgning försämrar effekten. UV-desinficeringseffekten som 
olika organismer behöver varierar. Ofta är en tillräcklig UV-portion för kända 
bakterier inklusive säkerhetsmarginaler 220...330 J/m2. När UV-apparaten är rätt 
dimensionerad förstör den utan kemikalier över 99,99% av de skadliga smittäm-
nen. UV-ljuset förändrar inte vattnets fysikalisk-kemiska egenskaper – det tillsät-
ter inte några skadliga föreningar i vattnet, och tar inte heller bort några nyttiga 
föreningar.
Inga kemikalier, ingen lukt, ingen smak, inga magproblem – endast gott, rent 
och friskt vatten!

Vad är UV-desinficering?

UV-MAX

Gott och friskt vatten på ett säkert sätt

(Lampan är en förbrukningsvara, och dess livstid är ett år).
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NEUTRALISATION AV SURT VATTEN

Med vattnets pH-värde beskriver man vattnets surhet eller basiskhet. I Fin-
land är grundvattnen naturligt allmänt sett sura när pH-värdet är under 7 
och t.o.m. under 6,5. Surheten baserar sig på den aggressiva kolsyran, som 
förhindrar bildningen av oxidlager som skyddar metallen. Skyddsfria me-
tallrör, rördelar samt tekniska apparater fräts obehärskat, och kan leda till 
mycket allvarliga vattenskador.

Man märker tydligt rörens frätning som en höjd kopparhalt i vattnet. Den 
lösta kopparen färgar ljusa sanitetsmöbler, kranblandare samt ljust hår till 
gröna eller tillsammans med andra föreningar till blågrönt. Färgen är ett 
tecken på att det lönar sig att vidta förhindrande åtgärder genast. Första 
steget för att skydda hushållets vattensystem är en vattenanalys. Med en 
liten apparatinvestering slipper man enkelt av med problemet – för gott.

Vattnets pH-värde kan höjas kontrollerat med ett neutralisationsfilter av 
WatMan C-serien, som innehåller löslig alkaliseringsmassa av hög kvalitet. 
Den frätande koldioxiden som vattnet innehåller neutraliseras när vattnet 
passerar genom massan. Massan slits som en följd av användning, och den 
slitna delen bör man ersätta med att tillägga ny massa några gånger om 
året. Apparaten installeras mellan pumpen och trycktanken, och man instal-
lerar alltid även en förbikopplingsventil till rörlinjen. Endast en del av vatt-
net rinner genom filtret, och pH-värdet går att justeras genom att ändra på 
vattnets flöde med hjälp av filtrets förbikopplingsventil.

Ifall brunnsvattnet innehåller märkbara mängder järn eller mangan, rekom-
menderar vi modellerna WatMan FeAC, som lämpar sig förutom alkalisering 
även till avlägsning av de nämnda metallerna.

Behärskad höjning av pH-värdet.

Behärskad pH-höjning med WatMan C-seriens neutralisationsfilter
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Ett simpelt, effektivt och automatiskt luftningssystem för brunnsvatten. Sy-
reaktivatorn lämpar sig till oxidering av brunnsvattnets järn och mangan, 
samt speciellt för till avlägsning av svavelväte och den unkna lukten. När man 
tillsätter syre från luften, oxideras järnet och manganet naturligt och kan bli 
avlägsnade med ett skilt filter. Ifall brunnsvattnet har naturligt en låg syrehalt 
är vattnets lukt ofta unken.
Dessutom kan det förekomma i borrbrunnsvatten lukt som påminner om 
ruttna ägg, dvs. lukt av svavelväte. Den motbjudande lukten av svavelvätet 
kan göra vattnet t.o.m. oanvändbart. Den unkna lukten samt lukten av sva-
velväte försvinner effektivt och för gott när vattnet luftas i syreaktivatorn.

I det luftade vattnet förekommer det aldrig svavelväte. Det är behagligt att 
använda det friska och luftade vattnet. Systemet lämpar sig till platser där 
det finns antingen en traditionell sluten trycktank eller en membranhydro-
for. Man kan använda syreaktivatorn för behandling av brunnsvatten i egna-
hemshushåll, på stugor och på små bondgårdar.

För effektiv luftning av brunnsvattnet

BRUNNSVATTNETS SYREAKTIVATOR

OXI-115 Syreaktivator
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Typ Material Höjd mm Diameter mm Anslutningsstorlek in Anslutningsstorlek ut Kapacitet Tryckklass

OXI-115 KPS RST (1.4301) 750 110 1” SK 3/4” SK Max 40 l/min 6 bar (1)

OXI-115 PS RST (1.4301) 750 110 1” SK 3/4” SK Max 40 l/min 6 bar (2)

(1) Lämpar sig till användning med membranhydroforer, (2) Lämpar sig till användning med trycktankar

1.

7.

PS

8.

PS

= VENTTIILI

= TAKAISKUVENTTIILI

= PAINEKYTKIN

KULUTUKSEEN

VIEMÄRÖINTI

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

1.

PS

6.

PS

= VENTTIILI

= TAKAISKUVENTTIILI

= PAINEKYTKIN

KULUTUKSEEN

VIEMÄRÖINTI

2.

7.

3.

4.

5.

8.
9.

10.

11.

12.

1 Pump
2 Syreaktivator OXI-115 KPS (inkl. i leveransen)
3 Backspolsventil (inkl. i leveransen)
4 Vakuumventil (inkl. i leveransen)
5 Tömningsslang (inkl. i leveransen)
6 Tryckströmsbrytare
7 Membranhydrofor
8 Möjligt filter
9 Avloppsrör 25–32 mm
10 Blockventil

PRINCIPBILD (1) (för membranhydrofor)

1 Pump
2 Tryckströmsbrytare
3 Syreaktivator OXI-115 PS (inkl. i leveransen)
4 Vakuumventil (inkl. i leveransen)
5 Trycktank
6 Möjligt filter
7 Avloppsrör 25–32 mm
8 Backspolsventil (inkl. i leveransen)
9 Dysa (inkl. i leveransen)
10 Avluftare (inkl. i leveransen)
11 Tömningsslang (inkl. i leveransen)
12 Blockventil

PRINCIPBILD (2) (för en traditionell trycktank)

Funktion OXI-115 KPS
Syreaktivatorn installeras enligt bild 1 på det sättet att backspolsventilens (3) nuvarande 
pumps sida är trycklös. När pumpen startar rinner vattnet in i luftningsrörets övre dels 
mellersta rör och kondenseras till droppar i luftrummet. När pumpen stannar töms syre-
aktivatorn via tömningsslangen, och systemet återkommer till sitt normala bastillstånd.

Funktion OXI-115 PS
Syreaktivatorn installeras enligt bild 2 på det sättet att backspolsventilens (8) nuvarande 
pumps sida är trycklösa. När pumpen startar, trycker vattnet luften framför sig till tryck-
tanken. När vattnet rinner genom dysan, kondenseras vattnet till droppar i trycktankens 
fria luftrum. Man installerar även en avluftare till trycktanken, med vilken man tar bort 
överloppsluften. När pumpen stannar töms syreaktivatorn längs tömningsslangen, och 
systemet återkommer till sitt normala bastillstånd.

När pumpen är i gång rinner det i båda syreaktivatormodellerna en liten 
mängd vatten ur tömningsslangen. Observera! Ifall pumpen är av sin typ 
en ejektorpump, bör man kontrollera dess täthet samt pumpens trycksi-
das inställningsvärden innan installering.
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FILTER FÖR INSJÖVATTEN

Naturvatten, typiskt sett insjövatten, innehåller nästan utan undantag fasta ämnen. Det 
fasta ämnet kan vara sand, alger, pollen, blad eller barr eller annan förna. Utan ett filter rör 
sig fasta ämnet vid pumpning till kranarna och blandare. Man kan enkelt skydda kranar-
na och blandarna genom att installera ett grovt patronfilter för naturvatten i pumpens 
sugrörs ända.

Patronfiltret installeras i pumpens sugrör, filtret har en anslutningsgänga 1”. Patronen bör 
vätas eller sänkas innan installationen, för att den annars flyter. För att förhindra pumpens 
torrgång bör man utrusta pumpen med ett torrgångsskydd. Vi rekommenderar att instal-
lera en bottenventil i anslutning till det grova vakuumfiltret för att förenkla pumpens sug. 
Vi levererar bottenventilen som tilläggsutrustning. Kontrollera filtrets genomtränglighet 
regelbundet, typiskt en gång per månad. (Kontrollera filtrets lämplighet ur din pumps 
bruksanvisning.)

Rent med filtrering!

Enkelt och bekymmerfritt bort 
med naturvattnens skräp

Egenskaper

Typ:
Användning:

Avskiljningsförmåga:
Tryckförlust:

Livstid:

Kapacitet:
Material:
Storlek:

Anslutning:

WatMan 20” x 50 µm –insjövattenfilter VVS-kod 3614420
Som ett tekniskt grovfilter på pumpens inloppssida.
Man kan mekaniskt tvätta ytan för att ta bort det smutsigaste lagret. 
50 µm alltså 50 mikrometer (=0,05 mm). Tar bort mekaniskt fast ämne.
Tryckförlusten i ett rent filter är under 0,02 bar när flödet är 15 l/min.

Filtrets livstid bestäms på basis av vattnets kvalitet och pumpens sugförmåga,  
pumpens tillåtna sugtryckförlust är 0,5 bar. Livstiden är i allmänt bruk 6-12   
månader.
Apparaten kan binda smuts av t.o.m. sin egen vikt.
PP-plast, som kan förbrännas bl.a. bland trä.
Yttre diameter: 65mm
Längd: 520 mm
Anslutning 1” gänga. Installeras vätt eller noggrant sänkt.
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Filtermodell Diameter
[mm] (1)

Höjd
[mm] (3)

Elanslutning/
automation

Anslutnin-

garna [tum]

Vikt
[kg]

Tryck, max
[bar] (4)

Huvudsakligt 
material

Produktion, norm

[l/min] (5)

Rengöringssyfte (6)

FP3 93/4”  Fast ämne
Aktivt kol

Kombination

122
122
122

305
305
305

nej
nej
nej

3/4”
3/4”
3/4”

1
1
1

8,0
8,0
8,0

Plast
Plast
Plast

1-30
1-10
1-10

Fast ämne (1-50 µm)
Lukt, smak, färg

Fast ämne, lukt, smak, färg

BB 20” Fast ämne
Aktivt kol

Special

184
184
184

606
606
606

nej
nej
nej

1”
1”
1”

3,1
3,5
3,5

6,0
6,0
6,0

Plast
Plast
Plast

5-150
5-50
5-20

Fast ämne (1-50 µm)
Fast ämne,lukt,smak,färg

As, Fe, NO3, U osv

FeA / FeAC / 
FeACMn

8
10

1054
12
15
18

203
254
254
315
397
457

1310
1410
1690
1700
1760
2060

230V
230V
230V
230V
230V
230V

3/4”
3/4”
3/4”

1”
1”
1”

25
35
50
65

100
190

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

GRP
GRP/RST
GRP/RST

RST
RST
RST

5-20
10-25
15-25
20-35
30-50
40-60

Fe, Mn, svavelväte, ph
Fe, Mn, svavelväte, ph
Fe, Mn, svavelväte, ph
Fe, Mn, svavelväte, ph
Fe, Mn, svavelväte, ph
Fe, Mn, svavelväte, ph

MLF 8 203 1210 nej 3/4” 35 6,0 GRP 5-15 Fe, Mn, svavelväte, humus

MLFA 10
1054

254
254

1410
1600

230V
230V

3/4”
3/4”

45
55

6,0
6,0

GRP/RST
GRP/RST

10-25
15-25

Fe, Mn, svavelväte, humus
Fe, Mn, svavelväte, humus

IX 8
10

10Kab
13
14

203(2)

254(2)

350 x 580
330(2)

360(2)

1310
1590
1100
1600
1850

230V
230V
230V
230V
230V

3/4”
3/4”
3/4”

1”
1”

20
30

30w
90

120

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

GRP+PE
GRP+PE
GRP+PE
GRP+PE
GRP+PE

5-25
10-40
10-30
10-50
10-60

Kalk, Fe, Mn
Kalk, Fe, Mn
Kalk, Fe, Mn
Kalk, Fe, Mn
Kalk, Fe, Mn

IXHK 10
1054

13

254(2)

254(2)

330(2)

1410
1600
1600

230V
230V
230V

3/4”
3/4”

1”

30
35
90

8,0
8,0
8,0

GRP+PE
GRP+PE
GRP+PE

5-20
5-25

10-35

Humus, kalk, Fe, Mn, U
Humus, kalk, Fe, Mn, U
Humus, kalk, Fe, Mn, U

RnAI 300
500

630
650 x 850

1550
1550

230/400V
230/400V

1”
1”

40
45

6,0
6,0

PE
PE

10-30
15-40

Radon,svavelväte,kolsyra
Radon,svaveväte,kolsyra

RnH 10
1054

254
254

1340
1610

nej
nej

3/4”
3/4”

30
35

6,0
6,0

GRP/RST
GRP/RST

10-20
10-25

Radon, lukt, smak
Radon, lukt, smak

C 8
10

1054
12
15
18

203
254
254
315
397
457

1250
1340
1610
1620
1950
2100

nej
nej
nej
nej
nej
nej

3/4”
3/4”
3/4”

1”
1”
1”

38
50
60
80

180
260

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

GRP
GRP/RST
GRP/RST

RST
RST
RST

5-25
10-40
10-40
20-50
40-75

50-100

Neutralisation
Neutralisation
Neutralisation
Neutralisation
Neutralisation
Neutralisation

RO (7) TFC
100
200
500

120 x 400
550 x 700
550 x 700
550 x 700

550
1650
1650
1650

nej
230/400V

400V
400V

1/4”
3/4”
3/4”
3/4”

5
40
50
60

2,75...6,0
6,0
6,0
6,0

Plast
Plast
Plast
Plast

1-5 l/h
1,5-3
2,5-4
5-8

Salt, As, F, NO3, U osv.
Salt, As, F, NO3, U osv.
Salt, As, F, NO3, U osv.
Salt, As, F, NO3, U osv.

UV B
C

90
90

340
500

230V
230V

3/4”
3/4”

2
2,5

8,0
8,0

RST
RST

5-20
10-50

Bakterier, virus
Bakterier, virusW
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Vi behåller rätten till ändringar, vi levererar även specialapparater samt större apparatklasser till industrin och kommunerna. Be om ett erbjudande!

Installationskrav:

El

Vatten

Avlopp

Allmänt

Val av apparater:

Modellerna FeA, IX, IXHK samt MLFA: jordad 1-fas växelström (230V), det finns en egen transfor-
mator i apparaterna.
RnAl- och RO –serierna har en egen elcentral, 3-fas 400V; alternativt 230V; UV-serien har en egen 
manövercentral 230V
Apparaterna installeras i kalla vattenlinjen. Rekommenderade minimivattentrycket för automa-
tapparater 2,5 bar och högst det meddelade max. trycket. Bästa reningsresultatet nås när man 
understiger de givna produktionsvärden. Specialapparaterna vid önskan. 
Det bör finnas ett avlopp eller en annan utsläppspunkt för tvättvatten i närheten av filtret. Av-
loppet bör kunna släppa ut apparatens meddelade produktionsvattenmängd.
Apparaten bör placeras i skydd från kyla, installeringsplatsens rekommenderade temperatur är 
5-15 °C. Filtreringstankarna bör installeras på en slät yta och de får inte utsättas för mekaniskt ans-
trängning. För att försäkra den automatiska tvätten installerar man alltid apparaterna som styrs 
elektroniskt först efter trycktanken. Installation till andra platser än våtrum sker på eget ansvar. 
Filterstorlekarna 8, 10, 13 och 14 är fyllda redan vid fabriken och är därmed klara för installation. 
Våra garantivillkor tillämpar nordiska NL- och TKL-seriens villkor, leverans av villkoren vid skriftlig 
begäran. 
Val av apparater sker tillsammans med kunden. Det bör finnas antingen en täckande vattenanalys 
eller ett representerande vattenprov i vår användning. Vi ger våra apparater alltid både en rengö-
ringsgaranti samt en mekanisk garanti. En god minnesregel för hushåll: vattenmängden som en 
vattenkran producerar är 5-8 l/min.

TECKENFÖRKLARINGAR:
(*) Ifall det inte hittas en passlig apparat ur denna 
broschyr visar våra försäljare gärna våra andra alterna-
tiv; GRP= glasfiberförstärkt plast; PE= polyetenplast; 
RST= rostfritt stål; (1) talet är filtreringstankens dia-
meter eller något annat behov av golvrum; (2) För att 
uppskatta golvrummet bör man öka på salttankens 
diameter (= ofta + 500 mm); (3) standardhöjd, vi levere-
rar vid önskan apparaten i olika höjder; (4) Tryckklassen 
bytbar vid önskan; rekommenderat minimitryck ofta 
2,5 bar; (5) Normalt kontinuerlig produktion, med vil-
ken man ofta uppnår rengöringsresultatet som man vill 
åstadkomma i rummet (6) As= arsenik; F= fluorid; Fe= 
järn; Mn= mangan; NO3= nitrat; U= uran; Fe-seriens 
apparater lämpar sig till vatten, vars humushalt är låg; 
MLF-seriens fyllnadsämnen görs upp alltid skilt från fall 
till fall; det slutliga rengöringskravet görs upp alltid skilt 
från fall till fall; (7) Övriga tankar som apparaten möj-
ligtvis behöver ingår inte i måtten.

www.watman.fi

Oy WatMan Ab   |   Laatutie 4, 09430 Saukkola   |   Tfn. 020 741 7220   |   Fax (019) 357 0770   |   Email: info@watman.fi


