
100 % Rent Vatten AB     Telefon: 044-590 14 40 
Hedentorpsvägen 9  www.100rentvatten.se 
291 62  Kristianstad  E-mejl info@100rentvatten.se 

 

 
Järn / Manganfilter 
AMDT 30 – 120 /A 
 
Detta är ett högeffektivt och helautomatiskt avjärningsfilter  
som bygger på naturlig rening helt utan kemikalier. 
Filtret renar vattnet ifrån järn och mangan som  
missfärgar porslin, disk och tvätt. 
 
AMDT 30-120 / A är ett mycket lättskött filter och man måste  
ha en hydrofor tank för att detta filter skall fungera. Obs denna typ av  
filter skall ej installeras ihop med membrantryckkärl. 
Val av filtertyp sker alltid efter genomgång av aktuell vattenanalys samt  
beroende på vattenförbrukning och pump. Vi använder oss av fyra olika 
filtermassor för järnfilter beroende på innehållet i vattnet, pump mm.  
Filtret finns att få i storlek 30, 60, 75, 90 & 120.  
Vi kan även offerera större filter på begäran. 
 
Autotrol 268 
Automatiken är en helautomatisk Autotrol 268 i ett digitalt utförande  
och drivs med 12 volt. 
 
AMDT / A kombinationen  
Detta filter kan även kompletteras med en avsyrningsmassa för att  Flödesschema 
höja pH-värdet och alkaliniteten, detta tillsätts ca 1-2 ggr/år.  
 
Micronizer 
Micronizer tillför luft till vattnet så att oxidering av järnet 
kan ske. Detta är en förutsättning för att filtret sedan skall 
kunna avlägsna järnet. Micronizern monteras på ingående 
vatten i hydroforen. (Ingår i Leveransen) 
 
 
Luftpåfyllare LG Delux 
LG Delux är lämplig att använda istället för en  
micronizer om man har en mindre typ av pump 
 
Flottöravluftare 
Flottöravluftare till hydrofor skall alltid  
användas med micronizer eller till LG Delux 
Den finns även för montering på vattenståndsställ  
(Ingår i leveransen)  
 
Samtliga av våra produkter kommer ifrån  
ledande tillverkare av vattenreningsutrustning. 
 

Vi utför service på olika typer av filter med utbildad personal. 

Tänk på att aldrig välja en 
för liten pump. Det är 
mycket viktigt att pumpen 
kan leverera tillräckligt 
med vatten vid framförallt 
rengöring, backspolning.  
 

Lämpliga pumpar till ett 
vanligt hushåll är : 
MPX 120 alternativt  
JET 150 - 210 

 

Vi levererar skräddarsydda vattenfilter som ger långsiktigt rent och nyttigt dricksvatten 


