
Suodatinsäiliö ruostumatonta 
terästä – lämpöeristys säilyttää 
veden raikkaan viileänä! 

Kompaktin kokonsa puolesta 
suodatin voidaan asentaa vaikka 
lauteiden alle!

AF-As 85 - lämpöeristetty vedensuodatin 
arseenin poistoon!

AF-As 85 -suodatin poistaa arseenin KAIKESTA 
TALOUSVEDESTÄ erityisen arseeninpoistomassan 
avulla. 

Soveltuu omakotitalouksiin, kun käytössä ovat normaalit 
vedenkulutuspisteet: keittiö, WC:t, suihkut ja pesukoneet

AF-As 85 -suodatin sopii pienen kokonsa ansiosta asen-
nettavaksi moneen eri paikkaan: tekniseen tilaan, 
kaappiin, kodinhoitohuoneeseen jne. Suodatin on 
vuorattu siististi tyylikkäällä alumiinilevyllä, jonka 
johdosta asennus myös näkyvälle paikalle on mahdollista! 

AF-As 85 on tarkoitettu erityisesti arseenin poistoon,
mutta se poistaa samalla myös pienessä määrin rautaa, 
mangaania, molybdeenia, fosforia, fosfaattia, antimonia, 
lyijyä, uraania ja nikkeliä. 

Riippuen muiden epäpuhtauksien pitoisuuksista, 
lisäsuodattimen asennus AF-As 85 -suodattimen jälkeen 
voi olla tarpeen veden laadun varmistamiseksi.

AF-As 85 toimii normaalin massasuodattimen tavoin, 
jolloin suodatettava vesi johdetaan säiliön yläosaan, josta 
se menee verkoston paineella suodattimen alaosaan ja 
sieltä käyttöön talon verkostoon

Suodatin toimii ilman sähköä ja vastavirtahuuhtelua

Tyhjennysventtiili suodattimen alaosassa

Kapasiteetti
- Kapasitetti jopa 2000 L/vrk   (1 henkilö kuluttaa vettä 
noin 150 L/vrk)

Asennus 
- Asennus painesäiliön ja mahdollisen muun suodattimen 
jälkeen tekniseen tilaan tai esim. lauteiden alle



Mitat AF - As 85

Korkeus mm 950 
Leveys mm 480 
Syvyys mm 440 

Huolto
Suodatusaineiden vaihto noin 3-5 vuoden välein.
Erittäin korkeilla arseenipitoisuuksilla (> 50 µg/l) 1-2 vuoden välein 
Vaihto suositellaan suoritettavan vesianalyysin tulosten perusteella

Suodatusmateriaalit, suodattimen toiminta ja veden laatu

AF-As mallissa suodatusaineina ovat kotimainen pesty ja lämpökäsitelty kvartsihiekka sekä 
arseeninpoistomassa. 

 

 

Putkiliitännät:

Sisääntulo 1/2 ”

Lähtö  1/2 ”

Vesimittari sisältyy 
toimitukseen. Vesimittari 
irrotetaan pakkaskauden ajaksi, 
jos esimerkiksi mökki on vain 
kesäkäytössä.

Suodatinsäiliön ylä- ja 
alapäädyssä sijaitsevat 
huoltoluukut, jonka kautta 
suodatusmateriaalit voidaan 
vaihtaa suodattimeen sekä 
suorittaa muita mahdollisia 
huoltotoimenpiteitä.

AF-As 85 -suodattimen hinta: 
pyydä tarjous Akva Filter Oy:ltä 
tai putkiasennusliikkeeltä!
 

Suodatusaineiden vaihto tapahtuu 
näppärästi säiliön yläosassa 
olevan luukun kautta imurilla.
Samasta luukusta uudet 
suodatusaineet kaadetaan 
suppilon avulla suodattimeen.
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