
AVHÄRDNINGSFILTER 

AH DUPLEX 

 
 

 

 

Två-tanks alternerande avhärdningsfilter 

 
AH-Duplex ger avhärdat vatten under 24 tim/dygn utan avbrott. 

100 % av vattnet i tanken som är i drift utnyttjas först. Medan den regenereras övergår driftern till den andra 

tanken. Likaså om förbrukningen av avhärdat vatten plötsligt kraftigt ökar är tillgången på avhärdat vatten likväl 

tryggad med Duplex systemet. 

När jonbytaren har blivit mättad med Ca- och Mg-joner (hördhetsbildare) startar regenereringen av tanken. 

Saltlösning sugs in i tanken och frigör Ca- och Mg-joner från jonbytaren och leds ut i avloppet. När jonbytaren är 

fri från dessa hårdhetsjoner sköljs all saltlösning ut från tanken vilken sedan åter är klar för drift. 

 

Salttank: *100 liter Ø 467 mm, h=680mm 

 

 

 

 

 

Beteckning 
Dimension, mm 

Genomstr.- 

kapacitet 

l/min 

Index-

kapacitet 

m³/°dH 

Anslutning 
Salt-

förbrukning 
Salttank 

Ø h 

AH – 18 

duplex 
195+195 1310 20 54 R 20 2,2 kg 100 liter* 

AH – 20 

duplex 
220+220 1300 25 60 R 20 2,4 kg 100 liter* 

AH – 25 

duplex 
220+220 1300 25 75 R 20 3,0 kg 100 liter* 

AH – 30 

duplex 
269+269 1085 40 90 R 20 3,6 kg 100 liter* 

Hårt vatten 

Hårt vatten beror främst på lösta kalcium- och 
magnesiumsalter i vattnet. Dessa förekommer i form 
av bikarbonater som redan vid måttlig uppvärmning 
bildar karbonatbeläggningar, s k pannsten, vilket leder 
till energiförluster, i rörsystem, varmvattenberedare, 
maskiner, kokkärl och på porslin. Vid tvätt förenas 
tvättmedlet med hårdhetsbildarna och ger svårlösliga 
salter, s k kalktvålar, som medför ökad 
tvättmedelsförbrukning och gör tvätten hård och 
sträv. 

Avhärdningskapacitet? Avhärdningskapaciteten är den mängd vatten i 
m3 som filtret kan avhärda mellan regenereringarna. Genom att 
dividera indexkapaciteten (se tabellerna ovan) med råvattenhårdheten 
i odH får man uppgift om kapaciteten. 
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En trygg leverantör 
av vattenfilterlösningar i mer än 30 år

”Rent vatten - det är klart!”

Vi kan vattenrening!
 

Efter att tillverkat vattenfilterlösningar i över 
30 år är vi säkra på att vi med vår långa
erfarenhet ihop med hög komptens kan 
garantera kvalitet och funktion i allt vi gör.

• Vi tillverkar våra filter i egna lokaler i 
Lomma, Skåne.

• Vi har hög teknisk kompetens och 
lång erfarenhet inom vattenrening: från 
mindre filter till stora industrifilter.

• Våra produkter är driftsäkra och 
miljövänliga. Alltid med kvalitet i fokus!

• Kostnadsfri rådgivning.

• Snabba och säkra leveranser.

Ett personligt vattenreningsföretag 
 

Vår framgång bygger på professionalitet, teknik-
kunnande och lång erfarenhet inom vattenrenings-
området. Vi lägger stor vikt vid personlig service och 
strävar alltid efter att överträffa kundernas förvänt-
ningar. Aqua Invent har förtroendet att leverera till 
kunder med höga krav på tillförlitlighet, från mindre 
hushåll till stora industrier. Vi konkurrerar med hög 
kvalitet, säkra funktioner och nöjda kunder. 

 
Vår egna utbildning
 

Ett led i vår kundvård är att vi har startat upp vår 
egna utbildning. I Aqua Invent Water Competence 
Center utbildar vi återförsäljare och installatörer i  
vattenrening, installation och service. På så vis kan 
du som slutkund känna dig trygg med att de firmor 
som installerar våra filter har god kunskap om  våra 
produkter.
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