
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kombinationsfilter 
VRG AU 

Vattenreningsgruppen H2O AB 

Stångjärnsgatan 15 

753 23 Uppsala 

018-24 77 15 

vattenreningsgruppen@telia.com 

Uran i dricksvatten visar sig påverka njurfunktionen i både 

epidemiologiska studier och djurförsök. Hårt vatten 

innehåller upplöst kalksten och är till besvär för nästan allt 

det kommer i kontakt med. 

 

Med VRGs kombinerade kalk och uranfilter kan vi erbjuda 

en effektiv, ekonomisk och platsbesparande lösning. 

Så påverkar kalk och uran ditt hushåll: 

• Beläggningar på diskbänk, kakel och i rörledningar 

• Kalkavlagringar i vattenanvändande apparater som kan 

leda till kostsamma reparationer eller utbyten 

• Kalkavlagringar i vattenvärmare som minska sin 

energieffektivitet 

Och dig själv, som kan leda till: 

• Påverkar njurarnas viktiga funktioner 

• Obekväma kläder och icke absorberande handdukar 

• Tvål som inte löses upp och lämnar rester i hår och hud 

• Försämrad effektivitet avseende rengöringsprodukter 

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar att 

åtgärder bör vidtas när dricksvatten innehåller en uranhalt 

över 30 mikrogram/liter 

När du har behandlat ditt vatten kommer du att känna 

skillnaden omedelbart. Inte nog med att vattnet inte 

längre är skadligt för njurarna, efter dusch och bad känns 

huden mjukare, kläder och handdukar återfår sin naturliga 

mjukhet, glas och porslin får tillbaka sin glans 

Friskt och gott vatten direkt från drickskranen 

  



[Skriv här] 
 

 

 

 

 

   Teknisk specifikation 

Modell 

Indexkapacitet 

Kapacitet 

L/min vid 

tryckfall 1,0 

bar 

Filtermaterial 

Cullex 

Filtermaterial 

Cullus 
Saltförråd Röransl. Dimension 

Minimum Maximum 

Bar Liter Liter Kg DN 

Yta Höjd 

m³x°dH 
Saltförbr. 

kg 
m³x°dH 

Saltförbr. 

kg 
mm mm 

AU 30 VT 36 2,5 59 4,0 30 15 15 85 20 650* 1320 

AU 40 VT 45 3,0 78 5,0 30 20 20 85 20 740* 1440 

VATTENRENINGSGRUPPEN 

– Vi har service på allt vi säljer! 

Automatik 

• Modell 5800 – Analog (LXT) 

• Fiberförstärkt polymer automatik för överlägsen 

styrka och hållbarhet. Rostar ej och är UV-resistent 

• Volymstyrning, tidsstyrning och veckodagsstyrning 

• Mekaniken styrs av en optisk sensor för precision av 

de olika spolsekvenserna 

• Blandningsventil för justering av totalhårdhet om 

hårdare vatten föredras 

• Downflow / Upflow 

• Lagringsminne vid strömavbrott 

Vad som ingår 

• Förbigångsventil 

• Transformator, 230V/12V 

• Avloppsslang, 2.5m 

• Montage- och skötselinstruktion 

• Programinställningslapp för ditt vatten 

 

Filtertank och saltbehållare 

• Livsmedelsgodkänd lagringstank för filtermaterialet 

• Saltförrådet utfört i HDPE.  

• Saltventilen är konstruerad med ett 

översvämningsskydd, för att förhindra att vatten 

svämmar över i saltbehållaren 

• Jonbytarmassan är av hög kvalité, i normalfallet 

behöver aldrig filtermaterialet bytas 

• Kompatibelt med avhärdningssalt från diverse 

mataffär och byggvaruhus 

• Vattenåterfyllning till saltbehållaren sker med 

avhärdat vatten, för en renare saltbehållare 

Garanti 

• 1 års funktionsgaranti på levererad utrustning 

• 1 års garanti avseende kvalité på vattnet. 

 

*ink. saltbehållare 


