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 1.0 ALLMÄNT/TEKNISK SPECIFIKATION 
 
Avhärdningsfilter Mikro 4 
 
Mikro 4 är av sk kabinettyp, d v s saltbehållaren är integrerad i filtret för kompakta yttermått. Filtret är 
helautomatiskt med ett 7-stegs automatikventil med volymstyrda regenereringsintervall. Filtermedia är stark 
katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesiumjoner) ur vattnet genom jonbyte och 
gör det mjukt. 
 
 

Specifikationer Mikro 4 
Liter katjonbytare 3,5 liter 
Nominellt vattenflöde (l/min.) 3,5 
Maximalt vattenflöde (l/min.) 4,6 
Indexkapacitet 10,5 m3/°dH 
Saltförbrukning per generering (kg) 0,45 
Vattenförbrukning per generering (l) 26 
Saltförråd (kg) 6 
Bredd (cm) 17,8 
Djup (cm) 35,7 
Höjd (cm) 43,5 
Vikt (kg) Ca 5 
El-anslutning 220V 50/60Hz 
Vattentryck (min – max) 2 - 8 Bar 
Vattentemperatur (min – max) 2 – 38 °C 
Anslutningar in/ut Utv. ¾” BSP 
Spolflöde avlopp  3,78 liter/min 
Återfyllnad till saltförråd 0,53 liter/min 
Injektor “E” (Yellow) 0,30 liter/min 

 
 

2.0 INSTALLATION 

2.1 Kontrollera före installation att: 
 
 Filterleveransen är komplett                                  
 Avlopp finns i närheten (max avstånd 5 m) 
 1-fas el-uttag finns tillgängligt 
 Det finns utrymme för påfyllning av salt                                                             
 

För Mikro 4:  Filter, manifold, flödeskontroll, 
avloppsvinkel, avloppsslang, test-
set för hårdhet och transformator 
230/12 V 
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2.2 Manifold 
 
 

Fig. 1. Manifold / Flödeskontroll 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
2.2.1 Montage av manifold (är 
monterad vid leverans)   
 
 Smörj O-ringarna och montera dem på ”ventilen”. 
 

 Tryck manifolden mot ”ventilen” och låt den glida över O-ringarna tills den når sitt läge. 
 

 Fäst manifolden med de 2 låsbyglarna. 
 
2.2.2 Montage av flödeskontroll och avloppsanslutning 
 
    Anslut medföljande flödeskontrollen (½’’) till det mittersta uttaget på manifolden (glöm inte gummikulan 

som ska ligga inuti flödeskontrollen), täta gängorna med gängtape. 
 Skruva avloppsvinkeln på flödeskontrollen, täta gängorna med gängtape.   
                                  

  

 



5 
Avhärdningsfilter Mikro 4 – Aqua Invent - 2021 

2.3 Montage av filter 
 

Fig. 2. Installationsschema Mikro 4 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 Filtret är nu klart att installeras i rörledningssystemet. Installeras filtret på ett kommunalt vattennät kan 

det monteras varhelst i systemet (dock ej efter varmvattenberedare). Vid privat vattentäkt skall filtret 
monteras efter hydropress eller hydrofor samt efter eventuella andra filter. 

 
 OBS! Det är viktigt att filtret monteras med rätt flödesriktning. Ventilen är märkt med pilar respektive 

”IN/OUT”. Beakta VA-byggnorm vid installation. 
 
 Avloppsvinkeln på manifolden ansluts med slang till avlopp där ett luftgap lämnas för att förhindra 

återsug. OBS! Avloppsslangen får ej dragas längre än 5 meter från och ej högre än 1,5 meter över filtret. 
Anslut saltförrådets överloppsanslutning separat till avlopp. 
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Fig. 3. Bypass-läge med de manuella ventilerna 
 

 

2.4  Avhärdningskapacitet per regenerering 
 
Hur ofta filtret behöver regenereras beror på råvattnets sammansättning och förbrukningen av vatten. 
Beräkningen utförs enligt nedan: 
 
Kapaciteten beräknas utifrån råvattenhårdhet och mängd jonbytesmassa (Katjonmassa). 
 

 
Råvattens hårdhet i °dH Regenererings intervaller in dagar. 

At lägga in i timer 
1 – 16 °dH 30 

17 – 24 °dH 20 
26 – 50 °dH 10 
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3.0 PROGRAMMERING I SAMBAND MED UPPSTART 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Filterventil baksida 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Timer framsida 
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3.1 Programmering Steg-för-steg instruktioner 
 
 
Steg 1: Inställning av klocka (ställes in vid uppstart) 

 
 Tryck på  -knappen tills rätt tid visas i displayen (0-23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 2: Inställning av dagar för regenerering  (ställes in vid uppstart) 
 

 Tryck på  -knappen tills rätt saltmängd visas i 
displayen. Är programmerad vid tillverkning (0,45).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 3: Inställning av avhärdningskapacitet   
             (ställs in vid uppstart) 
 

 Tryck på  -knappen för att ställa in filtrets avhärdnings- 
       kapacitet. 
 För beräkning av reningskapaciteten för ert vatten (se sid 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programmeringen är nu slutförd 
 
Timern kommer nu att visa den aktuella tiden och därmed är programmeringen klar. Timern ur 600-serien 
har en batterifri backup vilket innebär att spänningsbortfall under cirka 12 timmar ej påverkar ovan gjorda 
inställningar. Vid spänningsbortfall länge än cirka 12 timmar måste inställningarna för aktuell tid göras om. 
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4.0 IDRIFTTAGANDE 
 
 Kontrollera att inloppsventilen, utloppsventilen och bypass-ventilen är stängda. 
 

 Ställ ventilen i backspolningsläge genom att trycka på ”REGEN”-knappen  och hålla den intryckt 
under 5 sekunder. Kamaxeln kommer nu att rotera till backspolningsläge. ”- -” visas i displayen. 

 
 Öppna sakta för inkommande vatten och låt filtret långsamt fyllas med vatten. Den inneslutna luften 

kommer då att lämna filtret genom avloppsslangen. När avloppsvattnet är luftfritt öppnas 
inloppsventilen och utloppsventilen helt. Låt filtret spola ca 1 minut. 

 

 Tryck momentant på  och  -knapparna för att avancera till nästa spolningscykel.  
 

o När kamaxeln når nästa cykel visas "C2", vilket innebär att kamaxeln står i läge för cykel 2. 
 

 Tryck på  och  -knapparna för att avancera till cykel ”C3”. 
 
 Upprepa ovanstående så att filterventilen avancerar till cykel ”C7” och låt filterventilen själv gå till 

driftsläge. 
 
 Häll ca 2 liter vatten i salttanken. 
 
 Starta på nytt en regenerering genom att trycka på ”REGEN”-knappen och hålla den intryckt under 5 

sekunder. Kamaxeln kommer nu att rotera till backspolningsläge. ”C1” visas i displayen. 
 

 Tryck momentant på  och   -knapparna för att avancera till nästa spolningscykel.   
 

o När kamaxeln når nästa cykel visas "C2", vilket innebär att kamaxeln står i läge för cykel 2 
(saltlösningsuppsug). 

o Kontrollera under ca 3 min att vattnet långsamt sjunker i saltförrådet. Om vattnet ej sjunker 
beror detta på luftläckage i saltledningen. Drag då åt anslutningarna. 

 
 

 Tryck på  och   -knapparna för att avancera till cykel ”C3”. 
 
 Upprepa ovanstående så att filterventilen avancerar till cykel ”C6”. 
 
 Lämna timern i detta läge. Filtret kommer nu automatiskt att gå igenom resterande spolcykler och 

återgå till driftläge. 
 
 Fyll salttanken till ca ¾ med salt. Salttabletter rekommenderas. 
 
 
Filtret är nu klart för användning. 
 
Filtret kommer allt efter inställning att regenerera ett par gånger i veckan. Hela regenereringsförloppet tar 
cirka 1 timme och 30 minuter. Då sugs saltlösningen upp från saltbehållaren och in i filtermassan för att 
återladda den och sedan sköljas ut i avloppet. Under hela regenereringsförloppet träder en automatisk 
förbigång in, som släpper ut råvatten på ledningsnätet, varför vatten kan tappas även under denna tid. 
 
I driftsläge visas i displayen: Klockan och en liten blinkande punkt då vatten förbrukas. 
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5.0 TIMERHANDHAVANDE 
 

5.1  Manuell Regenerering 
 

För att starta en manuell regenerering: 
 

 Tryck en gång på "REGEN" -knappen.  och ”fördröjd regenereringsindikatorn” blinkar i nedre vänstra 
hörnet i displayen. 
 

o Filtret kommer att regenerera inom 24 timmar vid den förinställda regenereringstiden kl 
02.00.  

 Tryck och håll "REGEN" -knappen  intryckt under ca 5 sekunder för att starta en omedelbar 
regenerering.  En rinnande - - symbol visas i displayen.   

 
 
Under regenerering: 
 
 “- -” visas i displayen under aktuell regenereringscykel.  

 Trycker man in  -knappen under pågående regenerering kommer aktuell spolcykel att visas i 
displayen ”C1”- ”C7”.  

 
 
Stega fram genom regenereringscykel:  
 

 Tryck momentant på  och  -knapparna för att avancera till nästa regenereringscykel. 
  

o När kamaxeln når nästa cykel visas t ex ”C2”, vilket innebär att kamaxeln står i läge för cykel 2. 

 Upprepa att trycka momentant på  och  -knapparna för att stega fram genom de olika 
regenereringscyklerna.  

 Tryck och håll 5 sekunder på  och   -knapparna för att upphäva en regenerering. 
 

o Kamaxeln roterar hela vägen till driftläge. 
 
 
Regenereringscykler: 
 
 C1 – Backspolning 
 C2 – Saltlösningsuppsug / långsam renspolning 
 C3 – Paus 
 C4 – Renspolning, första 
 C5 – Backspolning, andra  
 C6 – Renspolning, andra   
 C7 – Återfyllning av salttank 
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5.1 Nollställning av timer (utföres endast i undantagsfall) 
 
För att nollställa timern 
 
 Tryck och håll 5 sekunder på  och  -knapparna.  
 Ett litet ”U” visas till vänster i displayen. Till höger i displayen visas det aktuella programalternativet, ”U1” 

till ”U4” (se programmeringsschema sid 11).  
 Tryck in  -knappen tills ”U0” visas i displayen.   
 Vänta i ca 5 sekunder för att timern skall lagra inställningarna. Displayen kommer nu att återgå och 

visa tiden. Systemet är nu nollställt och timern har återgått till fabriksinställning enligt System ”U1”. 
 Programmera timern på nytt enligt detta blad.  
 
VARNING! Nollställning kommer att radera samtliga inställningar. Timern måste omprogrammeras 
fullständigt med början från ”3.0 PROGRAMMERING I SAMBAND MED UPPSTART”.



  Aqua Invent Koppargatan 18 234 35 Lomma 

 
6.0 PROGRAMMERINGSSCHEMA FÖR AUTOTROL 367/604 

 
Exempel: För Avhärdningsfilter typ Mikro 4 (BLFC 0,14 gpm; DLFC (#6) 1 gpm; Injektor E) 
 
 
Endast  (tid) och  (regenerering) skall ställas in. Övriga parametrar är inställda vid 
tillverkning. 
Obs! Ändring av övriga parametrar skall endast ske i samråd med filtertillverkaren för att 
undvika felaktig funktion. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nivå I programmering; Åtkomst: Tryck på knappen som symboliserar respektive programsteg.  

Program 
Steg Beskrivning 

Inställnings 
värde 

 Klocka (aktuell tid)  ................ 

 Saltmängd i gram / regenerering 0,45 

 Filtrets avhärdningskapacitet (Indexkapacitet / aktuell råvattenhårdhet i odH) Se sidan 5 

Program alternativ (U1, U2, U3, U4); åtkomst: Tryck och håll 5 sekunder på - och  -knapparna, välj sedan 
med  -knappen.    

Cykel Beskrivning 
 

”U1” 
(rek.) 

 
”U2” 

 
”U3” 

 
”U4” 

C1 Backspolning, första 8 8 1 3 

C2 Saltuppsug (Tiden bestäms av timer, kan ej justeras)*. 
/  Slow Rinse, Långsam spolning * + 25 * + 45 * + 25 * + 45 

C3 Tryckutjämning 3 3 3 3 

C4 Fast Rinse, Renspolning, första 3 3 1 3 

C5 Backspolning, andra 1 1 1 1 

C6 Fast Rinse, Renspolning, andra 1 1 1 1 

C7 
Återfyllning till salt. (Tiden bestäms av timer, kan ej 
justeras)*. 

* * * * 
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7.0 SKÖTSEL 
 

7.1 Veckovis kontroll av salt 
 
Se till att saltbehållaren alltid är fylld till minst ¼ med salt. 
 
 

7.2 Årlig kontroll och rengöring 
 
Rengör injektor och sil ”15” en till två gånger per år enligt nedan, se Fig. 6. 

 
- Ställ de manuella ventilerna i läge ”BY-PASS”, se Fig. 3. 
- Gör filtret trycklöst genom att trycka 5 sekunder på ”REGEN” -knappen så att filterventilen 

startar en regenerering  
- Skruva ur injektorpropp med sil ”14” och rengör densamma med vatten. 
- Skruva ur propp ”16”. 
- Drag ut ejektor ”15” med en spetsig flacktång. Rengör ejektorn med vatten och mjuk pensel. 
- Smörj in O-ringarna med vaselin samt återmontera delarna. 
- Ställ de manuella ventilerna i driftläge, se Fig. 2. 
- Ställ filterventilen i driftläge, se ”5.1 MANUELL REGENERERING”, ”stega fram genom 

regenereringscykel”. 
 
 
                           

8.0 FELSÖKNING 
 

Funktionsstörning Möjlig orsak Åtgärdande 
Salt tank fyller över Lösa saltledningsanslutning Se till att alla 

saltledingsanslutningar är till 
dragen 
Läckage i saltledning 

Injektor är blockerat Rensa injektor och sill 
Smuts i saltledning Spola genom saltledning 

Inget saltupptag Främmande delar i klaffar som 
gör att de inte stänger 

Ta bort främmande delar mellan 
klaffar 

Lösa saltledningsanslutning Se till att alla 
saltledingsanslutningar är till 
dragen 
Läckage i saltledning 

Dålig oregelbundet saltupptag  Lågt vattentryck Minimal 2 bar krävs 
Filtret regenererar vid fel tidpunkt Felaktig timerinställning Kontroller klocka (3.1) 
Filter regenererar inte automatisk  Ingen ström till filter Kontroller spänningen 

Kontroller transformator 
Motor kan vara defekt Byta motor 

Hård vatten kvar efter filter Ingen salt i salt tank Fyll salttanken till ca ¾ med salt. 
Salttabletter rekommenderas. 
 

Injektor är blockerat Rensa injektor och sill 
Ingen saltvatten kvar mellan 
regenereringar 

Ventil har fel på inställningar 
mellan dagar 

Controller inställningar dagar 
mellan regenereringar.  
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RESERVDELSLISTA – (Ventil 367/604) 
 

Fig. 6. Sprängskiss ventil 367/604 
 

 

 
 

Detal
j 

Artikelnummer 
Pentair 

Beskrivning Antal 

1 1000814 AC adapter 230 VAC, 50/60Hz  1 
2 3031018 Ventilhus, volymstyrt inkl. detalj 4,5, 7 och 8 1 
3 3022576 Strömkabel, Optisk sensor 1 
4 3007947 Ventilklaffsats 1 
5 3022012 Topplatta 1 
6 1235373 Optisk sensor 1 
7 1234170 Skruv, Topplatta 12 
8 3022017 Ventilfjäder/367 1 
9 3022014 Kamaxel, 7-stegs cykel 1 
10 1000589 Överfall, Kamaxel  1 
11 1234170 Skruv till överfall 1 
12 3026537 12V motor/kabel 1 
13 3031824 606 Timer 1 
14 1000269 Injektorpropp 1 
15 3025326 Injektor/sil ”E” Gul 6”-tank 1 
16 1000221 Refill kontroll 1 
17 1010154 O-ring, Tank 1 
18 1232370 O-ring, Dysrör 1 
19 3031526 Avlopp flödeskontroll #6 1 
20 3027832 Anslutningsadapter ¾”, in/ut 1 
21 3027831 Låsbygel 2 
22 3031825 O-ring, Manifold set 1 
23 3027829 Vattenmätare Turbin (bara volymstyrt) 1 
24 3027837 Turbinkabel (bara volymstyrt) 1 
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Vi kan vattenrening! 

 
Aqua Invent AB 
Koppargatan 18 
234 35 LOMMA 

info@aquainvent.se  
040-41 31 35 

mailto:info@aquainvent.se

