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BWT Vattentekniks helautomatiska avhärdningsfilter med intel-
ligent volymstyrning uppfyller de senaste kraven (SIS-EN14743) som 
ställs på avhärdningsfilter gällande utförande, säkerhet och provning. 
Motströmsregenerering säkerställer mycket hög reningseffekt på det 
behandlade vattnet.

BWT Aquadial Softlife 15
Mjukvattenfilter för mindre vattenförbrukning 
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Filtermodell BWT Aquadial softlife 15

Kapacitet, l/min, norm 25

Kapacitet, l/min, max 40

Arbetstryck, min/max, bar 1,0/8,0

Avhärdningskapacitet m3/reg vid 1°dH 43

Typ av regenereringsstyrning intelligent volymstyrning

Storlek saltförråd, kg 16

Saltåtgång per regenerering, kg max * 2

Vattenåtgång per regenerering, l 105

Skyddsklass IP 51

Vatten temperatur, min/max 5/30

Elanslutning, V 230/12

Yttermått WxD2xH, mm 270x480x602

Anslutning, utv. gänga, tum 3/4

Anslutning avlopp, tum 1/2

Anslutning, höjd från golv, mm (S) 473

Breddavlopp, höjd från golv, mm (A) 350

Vikt i drift, kg ca 50

Tekniska data

De hårdhetsbildande ämnena
kalcium (Ca) och magnesium (Mg)
är normalt förekommande i alla typer 
av råvatten. För höga halter  
av nämnda joner leder till igensätt-
ningar i varmvattenberedare, rörled-
ningar och hushållsmaskiner. Filter 
som använder jonbytesteknik reduce-
rar halterna av kalcium och magne-
sium till mycket låga nivåer, resultatet 
märks genom bl a lägre energi- och 
tvättmedelsförbrukning. 
Vattenteknik har tillverkat och tillhan-
dahållit mjukvattenfilter  
i mer än 75 år. 

Funktion och utförande
Aquadial mjukvattenfilter levereras
som en komplett enhet. Samtliga
vätskeberörda delar är tillverkade i
korrosionsbeständiga material. När
det hårda vattnet passerar genom
jonbytarmaterialet byter de hård-
hetsbildande jonerna plats med mer 
lättlösliga joner och vattnet blir mjukt. 
När jonbytaren har blivit mättad, 
regenereras den automatiskt med 
en saltlösning. Vid regenerering sker 
automatisk förbigång av råvatten. 

Intelligent automatik 
Filtret är försett med elektronisk pro-
gramstyrning och minnesbackup vid 
strömavbrott. Förbrukningsmönstret 
under 14 dagar (rullande) registreras 
automatiskt. Under natten (program-

erbart) kontrollerar filtret återstående 
kapacitet mot förmodad framtida för-
brukning för högsta tillgänglighet på 
behandlat vatten. Vid behov regenere-
ras endast den del av jonbytaren som 
är mättad för optimal saltförbrukning. 

Regenereringsintevallerna påverkas 
av vattenförbrukningen och råvattnets 
hårdhet. Automatiken matas med 12 
V via en skyddstransformator som 
medlevereras. Effektförbrukningen är 
endast 8 W. 

Vid anslutning till kommunalt nät  
bör man ta kontakt med kommunen 
för installationsanvisningar. 

Användningsområden
Mjukvattenfilter typ Aquadial är 
avsedda för hushåll och mindre 
industrier. 

Hårhetsregulator
Alla filter är fabriksinställda för att 
producera helt mjukt vatten. Om man 
föredrar några hårdhetsgrader i vatt-
net är detta möjligt att erhålla genom 
att vrida hårdhetsregulatorn på filtrets 

vänstra sida moturs 
tills hårdheten motsva-
rar ert önskemål.
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7. Blending control
All machines are factory set to producewater 
that is soft. Note: If you prefer water which is 
less soft, turn the blending knob on the left 
side of the valve
anti-clockwise un-
til the water meets 
your requirements.

8. Testing for the water hardness 
in your area

Water hardness can vary from one location to 
another. To determine the hardness of the water 
feeding your water softener (unsoftened supply) 
use the hardness test kit supplied.

 Fill the test bottle supplied to the fill line with 
water from a hard water tap.

 Add the tablets to the solution one tablet at 
a time.

 Shake the bottle in between and keep ad-
ding tablets to the water until the solution 
turns from wine red to blue, record the num-
ber of tablets as you go.

 Using the data table supplied with your kit, 
match up the number of tablets with the 
hardness. You will need this figure when 
programming your water softener in the next 
section of this manual.

9. Switching on for the first time

 Check that the inlet hoses and outlet ho-
ses or couplings are properly connected 
i.e. inlet-to-inlet, outlet-to-outlet.

The by-pass arrangement (see page 09) 
should be in the open position in example:

 the inlet- and outlet valves closed (E), (C)

 Check that the by-pass valve (D) open

 Check that the mains stop valve (F) open.

  Check that the Brine Cabinet (G) contains 

salt.

 Check that the water softener is connec-
ted to the drain (H) and the overflow pipe 
is be linked to each other connected.

Note: The drain and overflow must not be linked 
to each other.

 Gently open the inlet valve (C) so that wa-
ter flows into the resin vessel.

 Turn ON the power, you will hear the valve 
move quietly into the start position. When 
the positioning process has been completed 
(which can take up to 5 minutes) you will 
hear the movement stop, the valve has now 
reached its start position in preparation for 
the programming procedure.

 Close the by-pass valve (D).

 Gently open the outlet valve (E).

 Check for leaks, take corrective action to 
stop leaks if required.

 Your water softener is now on line and you 
may start the valve programming procedu-
re set out in the next section of this manual.

connect
jack 

plug here

 

Lift off this cover and connect the 
jack plug of the lead to the 
control box behind the front panel

Chapter 3 - Installation

* avser regenerering av hela jonbytaren.

Saltbehållare

AB

CE

D

Huvudavstängningskran

Utlopp

Filterventil

A Backventil
B Tryckreducerings ventil (vid behov)
C Inkommande avstängningsventil
D Förbigångsventil
E Utgående avstängningsventil
F Huvudavstängningskran

Installation

Avloppsslang

Avlopp
Bräddavlopp

Inlopp

F

OBS! Pos A–F ingår ej i leverans.


