Ett personligt
vattenreninsgsföretag
Vår framgång bygger på professionalitet, teknikkunnande och lång erfarenhet på
vattenreningsområdet. Vår personliga service och engagemang i våra kunders
vattenproblematik gör att vi särskiljer oss som vattenreningsföretag. I vår företagskultur
värnar vi om kunden. Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna och prioriterar hög
kvalitet i vår produktion. 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. En viktig framgångsfaktor är samarbetet mellan kollegor, kunder
och leverantörer.

Vattenkompetens
Efter att ha tillverkat vattenfilterlösningar i
över 30 år är vi säkra på att vi med vår långa
erfarenhet ihop med hög kompetens 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 leveranser.

Rent vatten
Rent vatten är idag en växande sektor både för
den medvetne konsumenten och för industrin.
Aqua Invent är ett vattenreningsföretag som
tillverkar vattenreningsutrustning för hushåll,
lantbruk, sjukhus och industri.
I vår produktion finns allt från konventionella
vattenfilter till specialkonstruerade anläggningar
grundade på situationsspecifika krav och
behov. Vi tillverkar våra egna kvalitetssäkrade
vattenfilter.

Kvalitets och
miljöansvar
För vår tillverkning av vattenfilter väljer vi
leverantörer av komponenter med noggrannhet.
Vi prioriterar leverantörer och speditörer som
levererar hög kvalitet och då det är tillämpbart
följer vi givetvis direktiv enligt RoHS och Reachförordningarna. Vi tar vårt producentansvar på
stort allvar. Återvinning och miljöfrågor står högt i
prioritet. Vilken produkt du än köpt hos oss har du
alltid garanti på material och funktion.
Du kan känna dig trygg med våra produkter!

AQUA INVENT’s produktsortiment
Järn/Mangan filter Mn/MnA
Mn-/MnA är ett avjärningsfilter med kemikaliefri regenerering. Filtrets funktion
är att genom katalytisk oxidation och fällning rena vattnet från järn och
mangan. Detta sker utan tillsats av oxidationskemikalier, i stället förbehandlas
vattnet med syre i medföljande vattenförbehandlare. Verksamt filtermedia är
mangandioxid. Filtret är helautomatiskt med tidstyrd flerstegs filterventil som
medger regenereringsintervall från 2 ggr/dag till var 99:e dag.
MnA korrigerar dessutom pH-värdet.

Avsyrningsfilter A/ADF
A-filtret är ett patenterat (vårt patent nr SE 8803861-7) helautomatiskt
uppströmsfilter med mycket god avsyrningsförmåga och möjlighet till justering
av pH-värdet. Ingen förbrukning av spolvatten. Filtret är tillverkat i korrosionsfritt
material. Filtret monteras mellan pump och tryckkärl varför pumpkapaciteten avgör
filterstorleken. OBS! Vid järnhalt över 0,2 mg/l eller manganhalt över 0,3 mg/l skall
nedströms avsyrningsfilter ADF, MnA eller DFAX väljas.
ADF är som ett A-filter men nerströmsfilter, det är backspolande och renar vattnet
från partiklar samt lägre halter av järn och mangan.

Avhärdningsfilter MK/AH
MK är ett filter av kabinettyp, dvs saltbehållaren är integrerad i
filtret för kompakta yttermått. Alternativ som AH med separat
saltbehållare.
Filtret är helautomatiskt med 7-stegs-filterventil med tidsalternativt volymstyrda regenereringsintervall. Filtermedia är
stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och
magnesiumjoner) ur vattnet och gör det mjukt.
På filtrets ventil kan hårdheten enkelt ställas in på önskad nivå.

Finns även filter mot

NITRAT
&
HUMUS

Avjärningingsfilter
/Avhärdningsfilter
DFX/DFAX är ett på marknaden helt unikt avjärnings/avhärdningsfilter, som med hög avjärningskapacitet
förenar flera fördelar och funktioner i ett och samma filter.
Filtret är helautomatiskt med tidsstyrd automatiksom
renar vattnet från JÄRN, MANGAN, HÅRDHET och PARTIKLAR.
DFAX-filter höjer dessutom pH-värdet.
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UltraLine™/Avjoniseringsfilter
Ultraline™ är en vattenfilterserie som ger ett avjoniserat och partikelfritt
(ultrarent) vatten som rengör baserat på naturens fysiska lagar, dvs ett
vanligt vatten som vill återställa sig till sitt naturliga tillstånd. Det bryter
bindningarna mellan smuts och underlag och ju mer partiklar, fettrester
m.m. som man får bort, desto längre håller sig ytan ren.
Filtret utrustas med indikering för konduktivitet.
Filter kan användas inom städ och fönsterputsbranscherna.

Luminor’s UV-system
Om du är osäker på den mikrobiologiska kvaliteten på ditt vatten
eller om du letar efter ytterligare säkerhet från din kommunala
vattenkälla, så har LUMINOR lösningen i BLACKCOMB-serien
med UV-system för bostäder. UV-desinfektion är en metod där
skadliga organismer utsätts för ultraviolett ljus vilket gör dem
sterila och därför ofarliga.
Aqua Invent har ett mycket brett UV-program från enkla enheter
till mer komplexa lösningar med larm och Wi-Fi. Storlekar
från liten enhet till större industriella lösningar. Tillsammans
med vårt övriga vattenfiltersortiment kan vi lösa de flesta
förekommande fall av föroreningar.

Arsenikfilter AS-10/ Fluoridfilter F-55
Arsenikfiltret AS-10 / Fluoridfiltret F-55 är ett filter i fyra enheter;
vattenmätare, reningsfilter, patronfilter och tappkran. Med filtret levereras
erforderliga slangar, slangklämmor, kopplingar etc.
Filtret kan installeras under diskbänken och en separat tappkran på
diskbänken (för matlagning och dricksvatten). Patronfiltret bytes vid
behov beroende på vattnets kvalitet i övrigt. Båda filter är utrustade
med vattenmätarutrustning som larmar innan filtermassans kapacitet är
uttömd. Arsenikfilter får inte ha för mycket järn/mangan och fluoridfliter får
inte ha för högt pH-värde. En omvänd osmos kan användas som alternativ.

Omvänd osmos
Omvänd Osmos monteras under diskbänk för reduktion av
samtliga lösta salter som exempelvis fluorid, natrium och
klorid. På ett ekonomiskt och miljövänligt sätt reduceras
mängden lösta salter i vatten med mer än 95 %. Samtidigt
hindrar membranet mer än 99 % av bakterier och virus att
passera. Filtret är enkelt att ”plug och play”. Levereras med
12 liter trycksatt lagringstank. Monteras med levererad extra
kran. Monteras med 24V booster-pump.
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Luftningstank Oxaway
Radonavskiljare Contradon
Luftningstanken är avsedd för såväl enskilda hushåll, grupper
av hus samt större förbrukare som lantbruk och industrier.
Genom effektiv luftning sker borttagning av svavelväte,
neutralisering av aggressiv kolsyra och utfällning av järn,
mangan samt flera andra metaller ur vattnet.

Aqua Invent kan erbjuda allt från
engineering till komplett lösning
1.4 Montage av filter
Fig 1. Installationsschema
Vägguttag 230 V~

Trafo
230 / 12V~

Förbigångsventil

Inloppsventil

Utloppsventil

Filter
Tryckströmbrytare
Hydrofor

Pump



Filtret är nu klart att installeras i rörledningssystemet. Filtret skall monteras efter hydrofor.



OBS! Det är viktigt att filtret monteras med rätt flödesriktning. Filterventilen är märkt med pilar respektive
”IN/OUT”. Beakta VA-byggnorm vid installation.

Vattenfilterinstallatörer!


Avloppsanslutningen på filterventilen ansluts med slang till avlopp där ett luftgap lämnas för att förhindra
återsug. OBS! Avloppsslangen får ej dragas längre än 3 meter från och ej högre än filtret.



Tillse att ventilerna står i By-pass läge (inloppsventilen och utloppsventilen stängda, förbigångsventilen

Vi har stor efterfrågan på öppen)
vattenfilter runt om i landet. Därför söker
vi fler samarbetspartners
och
återförsäljare
som vill förstärka
 Öppna för
vattnet från hydrofor.
vår närvaro i vissa områden
genom
att
sälja
installera
våra
 Skölj igenom rören genom att öppnaoch
närmaste
kallvattenkran och
låt vattnet rinna
2-3 min
egentillverkade filter. Vi söker VVS-installatörer och brunnsborrare
 OBS! Öppna ej för vatten till filtret förrän vid pkt. 2.6 ”Idrifttagande” sid. 10
som levererar god service
till sina kunder och som vill komplettera
Kabeldragning
sitt utbud med vattenfilter
av högsta kvalitet.
12 V till timer
Motorkabel & optisk
sensor till timer

Personligt
vattenreningsföretag
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Vår framgång bygger på professionalitet,
teknikkunnande och lång erfarenhet inom
vattenreningsområdet. Vi lägger stor vikt vid
personlig service och strävar alltid efter att
överträffa kundernas förväntningar.
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.

Aqua Invent AB Koppargatan 18 | 234 34 Lomma | 040 41 31 35
info@aquainvent.se | aquainvent.se

Ring oss gärna på
040 -41 31 35
så hjälper vi Er!
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Välkommen att besöka aquainvent.se för
mer information om vattenrening,
produkter, referenser m.m.

