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Järn / Manganfilter 
AMGT 30 – 120 /A 
 
Detta är ett högeffektivt och helautomatiskt avjärnings- 
filter med doseringskärl för kaliumpermanganat. 
Filtret renar vattnet ifrån järn och mangan som  
missfärgar porslin, disk och tvätt. 
 
 
AMGT 30-120 / A är ett mycket lättskött filter och  
man bör ha en hydrofor för maximal funktion, Denna  
typ av filter går även utmärkt att använda till membran- 
tryckkärl, samt vid höga halter av järn / mangan.  
Tillhörande doseringskärl använder man till kalium- 
permanganat som man fyller på efter behov.  
 

Kärlet är försedd med flottör och en överfyllnadsventil. 
 
Val av filtertyp sker alltid efter noggrann 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  
med automatiskt uppsug av kaliumpermanganat och drivs med 12 volt. 
 

Kan även kompletteras med volymmätare. Förbrukningen styr antal 
backspolningar per vecka. Gör att filtret backspolar när rätt volym 
passerat genom filtret. Billigare i drift o bättre för miljön. 
 
AMGT / A Kombination 
Detta filter kan även kompletteras med en  
avsyrningsmassa för att höja pH-värdet och  
alkaliniteten, detta tillsätts då 1-2 ggr/år.  
 
Tillbehör: 
Finns hydrofortank kan man som extra 
tillbehör välja en lämplig luftpåfyllare. 
 
 

Samtliga av våra produkter kommer ifrån  
ledande tillverkare av vattenreningsutrustning. 
 

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

Membrantryckkärl 
typ, hydropress 

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 : 
JEM 120 alternativt  
AGA JET 150 – 200 
 

Denna typ av filter kan 
fungera även med mindre 
pumpar, typ AGA Jet 100 

 

Vi levererar skräddarsydda vattenfilter som ger långsiktigt rent och nyttigt dricksvatten 


