
Filtec Humus filter 
 FM-T-M  

Nyt:  Humus filter med  
effektiv rensning evne 

Humus filter er gennemprøvet og designet til at ren-
se vand, der normalt ikke kan renses med traditio-
nelle rense metoder. Filtret fjerner de organiske 
stoffer, der sædvanligvis består af nedbrudte plan-
tedele, dvs. humus.  

Humus giver vandet en gullig farve og kan sam-
menlignes med eks. Te.  Humus kan også påvirke 
vandets lugt og smag. Et humus filter kan installe-
res på alle typer vandforsyninger, (private vand-
værker), bare vandtrykket er over 2 bar, det er 
nemt at installere. 

 

Sådan fungerer et humus filter: 

Vandet passerer gennem en speciel ion-bytter mas-
se, hvor farven (humus) og organisk bundet jern 
fanges effektivt. Når filtermaterialet (resin) er mæt-
tet, vil filteret automatisk regenerere dvs. gennem-
skylles med saltvand. 

Dette sker om typisk om natten, når der ikke er 
noget vandforbrug. Saltlagen skylles gennem filter-
materialet og tager humusstoffer med ud til afløbet, 
hvorefter overskydende saltlage skyller ud så van-
det ikke smager af salt. 

Filtermaterialet har en lang levetid. Udgift til salt-
tabletter for et alm. Familie forbrug er omkring kr. 
300,00 - 700,00 pr. år. Humus filter er dybest set 
vedligeholdelsesfrit og der skal kun påfyldes Salt-
tabletter.Anlæggene har indbygget vandmåler, der 
sammen med med styreventilen’s mikroprocessor 
gør, at anlægget kun regenererer når der er behov. 
Herved opnår man en væsentlig bedre 
driftsøkonomi sammenlignet med et traditionelt 
tidsstyret anlæg. 

Model FMT –H   er opbygget med separat 
filtertank og salttank. Modellen er designet 
til de steder, hvor vandet har et højt indhold 
af humus . 

Leveres med: 
Digitalvandmåler styret multiventil med 12 volt 
transformer. 
Drikkevands godkendt filtertank af kompositmateri-
aler. 
Filtermateriale påfyldt og klar til brug. 
Rummelig salttank. 
Instruktion og monteringsvejledning på Dansk. 
Bemærk jern + manganindholdet må ikke oversti-
ger 0,5 mg / L , hvis det er tilfældet bør der instal-
leres et Filtec Fe jern & mangan filtre, før Humus 
filtret. 
Hvis vandet indeholder bakterier skal der installeres 
en UV-steriliserings enheden før dette filter. 
Tilbehør (Ekstra) 
Monteringssæt inkl. 2 fleksible slanger = nem in-
stallation kun 3/4” 
Afløbsslangen. 
25 kg salt. 

Type FM-T-
M     
844 

FM-T-
M     

1054 

FM-T-
M     

1354 

Saltforbrug 
pr. reg.  kg. 

3 4,5 6 

Max. Liter pr. min. 30 45 55 

Digital vandmåler * * * 

EL. 50 Hz 100/240 V * * * 

Vandtilslutning 
BSPT. nippel” 

1” 1” 1” 

Højde m.m. 1310 1550 1550 

Bredde m.m. 650 750 950 

Dybde m.m. 400 400 400 


