
Altech Vattenfilter

Altech Vattenfilter finns i olika varianter, kol-, kol/bomulls-,  
bomulls- och nylonfilter. Filtren ska monteras i vattenanläggning  

med maxtryck  10 bar och flöde enligt angivna värden.  
Alla filterpatroner har en längd på 250 mm, vilket är en  

standardlängd som passar de flesta filterhus. Filterbehållaren  
är försedd med luftningsventil och ansluts via invändig gänga G25.



Altech betyder noggrant utvalda produkter  
med hög kvalitet till bra pris.

Teknisk Support:
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se Distribueras av: Dahl Sverige ABAp
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Altech Vattenfilter

Art nr Produkt
Arbets-
temp

Micron Maxflöde

594 99 33 Filterbehållare

594 99 34 Bomullsfilter +1 – +45°C 20 25 l/min

594 99 35 Kol-/bomullsfilter +1 – +45°C 20 27 l/min

594 99 36 Kolfilter +1 – +45°C 20 27 l/min

594 99 37 Nylonfilter +1 – +45°C 60 30 l/min

Om det förekommer tryckstötar i systemet bör du 
montera in en tryckslagsdämpare. Kolfilterpatroner kan 
annars ge en risk för läckage av kol i systemet. Tänk då 
på att montera in ett smutsfilter av nylon efter kolfiltret 
för att minimera skador.

Följ våra rekommendationer angående vatten flöde och 
max arbetstryck, då det annars finns risk för skador 
på blandare och hushållsmaskiner som är kopplade till 
vattensystemet. 

Tänk även på att filtren i huvudsak är partikelavskiljande. 
I första hand bör ett vattenprov lämnas in, för att 

utesluta problem som behöver avancerad rening. Vi 
samarbetar här med BWT Vattenteknik. Flaskor och 
formulär för vattenprover finns på Dahlcenter.

•	 Nylonfilter	patron	är	för	grovfiltrering,	som	minskar	
sediment	och	är	tvättbar.

•	 Kol/Bomullsfiler	patron	minskar	partiklar,	klor	och	lukt.

•	 Kolfilter	patron	minskar	partiklar,	lukt,	smak	och	färg.

•	 Bomullsfilter	patron	minskar	sediment.	

•	 Filternyckel	används	vid	byte	av	filter	i	filterbehållaren.

•	 Oring	används	i	filterbehållaren.	

Obs! Viktigt att tänka på:
Vattentrycket ska vara max 10 bar med ett maxflöde 
enligt ovan angivna värden. 

Skötselråd:
Byt filterpatron när den har mättats av sediment och 
partiklar, cirka varannan eller var tredje månad. Tänk på 
att byta filterpatron om vattentryck eller flöde minskar. 
Nylonfilterpatronen kan återanvändas efter rengöring.

Filterbyte:
•	 Stäng	av	vattnet.	Släpp	sedan	ut	vattentrycket	genom	att	

öppna	en	kran.

•	 Lossa	muttern	som	håller	filterbehållaren,	använd	
filternyckeln.

•	 Öppna	och	rengör	filterhuset	med	rent	vatten.

•	 Byt/rengör	filterpatronen.

•	 Montera	ihop	filtret.	Kontrollera	att	filterpatronen	och	
o-ringen	ligger	rätt	i	filterbehållaren.	

•	 Öppna	vattnet	och	kontrollera	att	det	är	tätt.	Om	så	
krävs,	efterdra	med	handkraft.	

Art nr Tillbehör

594 99 38 Filternyckel

594 99 39 O-ring

594 99 40 Väggfäste enkel 

594 99 41 Väggfäste dubbel

594 99 33 594 99 34 594 99 36594 99 35 594 99 37


