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BESKRIVNING

Syreaktivator
Syreaktivatorn luftar bort dålig lukt av svavelväte/berggas. 

Svavelväte/berggas avlägsnas genom luftning i syreaktivatorn. 
Ny luft tillförs automatiskt vid varje pumpstart. Under pumpens 
gångtid rinner konstant en liten mängd vatten ur avloppsröret. 
Syreaktivatorn kan även ta bort andra lukter i vattnet.

När funktionen på syreaktivatorn är igång så är vattnet  
”mjölkaktigt” när man häller upp det i ett glas.

Ni installerar en vattenbehandlingsutrustning från Aqua Expert AB. Som en extra trygghet till  
ert val av leverantör erbjuder vi olika garantier. Läs mer om våra garantivillkor på www.aquaexpert.se

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar utan föregående meddelande.  
Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och skrivfel.

Säkerhetsföreskrifter
• Ansvarig personal för installation, drift och 

underhåll ska läsa och förstå innehållet i bruks-
anvisningen före  installation. Efter installation 
ska bruksanvisningen  sparas för framtida bruk.

• Endast behörig fackman får installera, driftsätta 
och reparera anläggningen.

• Före service och underhåll måste systemet 
tryckavlastas och vattentillförseln stängas av. 
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Leveransen innehåller:

FÖRBEREDELSER

Val av placering
Syreaktivatorn skall placeras mellan pump för inkommande 
vatten och hydroforen/ hydropressen. 

Planera noga ett utrymme för systemet, den skall vara där i 
många år. 

Placera filtret lättåtkomlig för service och underhåll. 
Se Förberedelser/ Placeringsprincip.

Inkommande ledning
Det får ej vara tryck på inkommande ledning. T.ex. om det  
sitter en ejektorpump som kräver ett mottryck för att starta 
eller om man har självtryck på inkommande ledning.  
Om detta uppstår måste en magnetventil, som styrs av 
 tryckströmbrytare, monteras på inkommande ledning.

Avloppsanslutning
Anslutning till avlopp skall separeras från golvbrunnen med 
ett luftgap.

! Avloppet får inte vara placerad högre än ledning  
för inkommande vatten.

Placera ej för nära varmvattenberedare
Det skall vara tillräckligt långt mellan utrustningen och 
varmvatten beredaren, pga. eventuell överföring av värme  
via kallvattenrören. 

Maxtryck/PN ...................................6 bar 

Pumpstarter per dygn *: .............. max 15 st

Arbetstemperatur: ................... max 40 °C 

Avlopp krävs .........................................Ja

1

1.  Komplett syreaktivator

Placeringsprincip
1.  Inkommande vatten

2. Syreaktivator

3.  Tryckströmbrytare

4.  Hydrofor/hydropress

5.  Filtrerat vatten till hushåll

6.  Avloppsanslutning
1
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* Syreaktivatorn behöver vila  minst 1 minut  
före nästa pumpstart
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INSTALLATION / IDRIFTSÄTTNING

Installera Syreaktivatorn
1. Anslut ledning för inkommande vatten (A) till  

anslutning (B) på behållare (C).

2. Öppna avluftaren (F) ett halvt varv.

3. Anslut ledning mot tryckströmbrytare (H) och hyrdrofor 
till anslutning (G) på behållare (D).

Koppla avloppsanslutning (I)

Anslut avlopp till anslutningen på silverböjen (C).

! Placera avloppsanslutningen mot avloppet 
med ett luftgap.

Sätt igång pump för inkommande vatten.
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Underhåll och översyn 
För att säkerställa att syreaktivatorn fungerar och vatten- 
 kvaliteten förblir bra ska filtret kontrolleras och underhållas 
regel bundet.

Om filtret trots allt inte fungerar eller vattenkvaliteten blivit 
sämre, kontakta er återförsäljare.

Vecka Månad Halvår År

Rengöring av silverböj X

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöring av silverböj  
– en gång om året
Skall göras vid behov, dock helst 1 gång per år. 

1.  Stäng av pump för inkommande vatten. 

2. Avlufta behållare (C) genom att trycka på den  
blå knappen (E) på toppen av behållaren.

2.  Lossa klämringskopplingarna vid silverböjen och  
ta bort silverböjen.

4.  Inuti silverböjen finns en kägla (J) och en bricka (K).  
Lyft försiktigt upp dessa. Rengör käglan från smuts.  
Se till att skåran på den spetsiga delen av käglan är ren.

5.  Återplacera brickan och käglan. 

! Placera den spetsiga delen av käglan uppåt.

7.  Montera tillbaka silverböjen och dra åt klämrings-
kopplingarna.

! Dra inte åt klämringskopplingarna för hårt.

9.  Starta pump för inkommande vatten.

L
J

K

Rengör silverböjen Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Varje år

Skötsel & underhållslogg
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FELSÖKNING

Problem Åtgärd

Vattnet är inte ”mjölkigt” längre När funktionen på syreaktivatorn är igång så är vattnet  
”mjölkaktigt” när man häller upp det i ett glas.  
Skötsel & Underhåll/Rengör siljerböj för att återställa funktionen.

Det rinner vatten i avloppet  
när punpen går

Detta är normalt. Fotsätter det att rinna kontunuerligt även när inte pum-
pen går, kontakta återförsäljaren.
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