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PEHMENTIMEN TOIMINTAPERIAATE

VEDEN PEHMENTÄMINEN

Vedenpehmentimen toimintaperiaate on varsin yksinkertainen. Raakavesi (=kiinteistöön 
tuleva vesi) suodatetaan puhtaaksi tarkoitukseen erityisesti suunnitellulla suodatinmassalla 
ja johdetaan siitä edelleen talon putkistoon käyttövedeksi.

Eri suodatustarkoituksiin on omat massansa, mutta vedenpehmentimessä on tyypillisesti 
vain pehmenninmassaa. Mikäli kyseessä on malli, joka poistaa vedestä kovuuden lisäksi 
myös humusta, laitteessa on pehmenninmassan lisäksi myös humuksenpoistomassaa. 
Suodatusmassan määrä riippuu suodatinsäiliön koosta, joka puolestaan on määritelty 
vesianalyysin ja vedenkäyttöarvion perusteella. 

Suodatusmassan suodatusteho pysyy hyvänä useita vuosia, kunhan se elvytetään 
säännöllisesti suolalla. Jotta suolaelvytys onnistuu, täytyy pehmentimen mukana 
toimitettavassa suola-astiassa olla aina suolaa. Perinteisessä pehmentimessä suolasäiliö 
on erillinen, Aqua Cabin –mallissa säiliö on tilan säästämiseksi rakennettu samaan koteloon 
kuin suodatinsäiliökin.

Pehmentimen ohjauskeskuksella saadaan elvytys käynnistettyä automaattisesti haluttuna 
ajankohtana, vaikkapa joka torstai klo 02:00 yöllä. Elvytyksen voi käynnistää tarvittaessa 
myös käsin. Elvytys on suositeltavaa suorittaa vähintään kerran viikossa, mutta raakaveden 
laadusta ja kulutuksen määrästä riippuen tiheämpi elvytysväli saattaa olla tarpeen. Veden 
saanti ei keskeydy elvytyksen aikana, mutta sinä aikana saatava vesi ei ole pehmennettyä. 

Koska laitteen toiminta perustuu mekaaniseen suodatukseen, siinä on hyvin vähän huoltoa 
vaativia kuluvia osia. Suolan lisääminen suola-astiaan on käytännössä ainoa säännöllisesti 
suoritettava laitteen oikean toiminnan takaava toimenpide.

Rauta, mangaani ja humus ovat yleisimmät kaivovesiä haittaavista ongelmista. Niistä ei 
ole varsinaista terveydellistä haittaa, mutta ne aiheuttavat saostumia putkiin ja värjäävät 
saniteettikalusteet sekä pesualtaat epäsiistin näköisiksi. Esimerkiksi erittäin rautapitoinen 
vesi näyttää siltä, kuin vedessä olisi ruostetta. Humuksen poisto vedestä ehkäisee puolestaan 
likaantuneen veden aiheuttamaa esteestistä haittaa.

Myös kalkki - eli veden kovuus - haittaa vedenkäyttöä. Se muodostaa saostumia sekä 
putkistoon että vettä käyttäviin laitteisiin. Erityisen haitallista kalkki on lämmitysjärjestelmille, 
koska saostunut kalkki heikentää lämmönsiirtoa ja siten hyötysuhde huononee.

Veden pehmentämiseen ja epäpuhtauksien poistamiseen tarkoitettu Aqua Vedenpehmennin  
poistaa vedestä rautaa, mangaania ja kalkkia tehokkaasti ja luotettavasti. Aqua 
Vedenpehmennin / Humuksenpoistosuodatin poistaa lisäksi myös humusta.

Annamme laitteiden suodatustulokselle takuun: suodatettu vesi täyttää sosiaali- ja 
terveysministeriön laatusuositukset yksityiskäyttäjille. Suodattimet valmistetaan Suomessa.

Ennen suodattimen hankkimista tulee teettää vesianalyysi, josta selviää vedessä olevien 
epäpuhtauksien laatu ja määrä. Vesianalyysin tulos sekä vedenkäyttöarvio määrittelevät 
yhdessä sekä suodattimen koon että suodatinmassan laadun.

Muista vesianalyysi ennen pehmentimen hankkimista! Lue lisää verkkosivuiltamme:
www.aquanova.fi/vedenkasittely/vesianalyysi
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PEHMENTIMEN ASENTAMINEN

Pehmennin tulee asentaa lämpimään (ei jäätymisvaaraa) huonetilaan, jossa on lattiakaivo 
tai muu viemäröinti, johon huuhteluvedet voidaan johtaa. Pehmennin tuottaa noin 200 - 
500 litraa huuhteluvettä jokaisella huuhtelukerralla, Ennen asennusta tulee varmistaa, että 
viemäröinnin kapasiteetti on riittävä vastaanottamaan kyseisen vesimäärän ja että kaivon 
tuotto on huuhtelua varten riittävä.

Pehmentimen läheisyydessä tulee olla tavallinen maadoitettu pistorasia (230V/50HZ), 
johon ohjauskeskuksen muuntaja kytketään. Pehmennin ei saa altistua suoralle vesisuihkulle 
oikosulkuvaaran vuoksi.

Pehmennin voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuuntaiseen kylmävesilinjaan. Oikea 
virtaussuunta on merkitty nuolilla ohjauskeskukseen. Itse pehmentimen pitää olla aina 
pystyasennossa. Pehmentimen yhteyteen on suositeltavaa tehdä ohitusputkisto, jolloin 
se voidaan tarvittaessa irrottaa käyttövesiputkistosta ilman, että vettä tarvitsee katkaista 
esimerkiksi massan vaihdon ajaksi.

AQUA PEHMENNYS / HUMUS AQUA CABIN 

10X3510 X 44 10 X 54 13 X 54

Tuotto l / min 34 34 54 34

Mitat, mm 250x1320 250x1600 330x1600 320x510x1150

Liitännät, ” tulo 3/4, viemäri 3/8

Suolasaavi 
mitat, mm Ø 340 

k: 905
Sisään- 

rakennettu

Aqua Pehmennys/Humus 
suolasäiliöllä ja Autotrol-
ohjauskeskuksella.

Aqua Cabin.

SUODATINVAIHTOEHDOT
Normaali laitetoimitus sisältää:
• Suodatinsäiliön ja ohjauskeskuksen
• Suolasaavin
• Suodatinmassat
• Kaksi säkkiä elvytyssuolaa
• Suomenkielisen käyttöoppaan

Pehmentimen ja lämminvesivaraajan välillä tulee 
olla riittävästi putkistoa. Lämminvesivaraaja saattaa 
ylikuumentua, jolloin lämpöä saattaa johtua liikaa 
takaisin suodattimeen päin. Pehmennintä ja sen 
putkistoja ei saa käyttää yli 50 °C lämpötilassa. 
Pehmennin ja putkistot tulee luonnollisesti myös 
suojata jäätymiseltä.

Suodattimen yläosan tulisi olla vähintään 80 cm 
etäisyydellä katosta, jotta suodatinmassan täyttäminen 
onnistuu helposti.

Suosittelemme, että pehmentimen asennuksen 
suorittaa ammattitaitoinen putkimies. Ohitusputkiston kaaviokuva

SUODATIN SUODATIN

EI OHITUSTA OHITUS

Asennusletkut eivät kuulu oletustoimitukseen.
Aqua Cabin -mallissa kaikki komponentit on rakennettu kotelon sisään.

Veden keskeytymättömäntä tuottoa 
vaativiin kohteisiin on saatavana myös 

Aqua Kaksoispehmennin.



SUODATUSMASSAN MÄÄRÄ

Allaolevasta taulukosta selviää suodatusmassan määrä pehmentimen koon mukaan.

PEHMENTIMEN MALLI PEHMENNYSMASSA, L HUMUSMASSA, L MASSAA YHTEENSÄ, L

AQUA PEHMENNIN

10” X 54” 36 - 36

13” X 54” 50 - 50

14” X 54” 60 - 65

AQUA PEHMENNIN / HUMUS

10” X 54” 18 18 36

13” X 54” 25 25 50

14” X 54” 35 30 75

AQUA CABIN

10” X 35” 25 - 25

Normaaliolosuhteissa suodatusmassa pysyy hyvänä ja suodatustehoisena useita vuosia 
edellyttäen, että sen säännöllisestä suolaelvytyksestä on huolehdittu. Kun massan vaihto 
tulee ajankohtaiseksi, saat laitteeseesi sopivat massat helposti verkkokaupastamme, 
puhelimitse tai suoraan myymälästämme.

Lisätietoja ja laitetarjousta varten voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

020 741 2010

aquanova@aquanova.fi


