
Filter
Tar bort partiklar och föroreningar



Filter
Enwa Bad & Spa i Sverige erbjuder ett brett utbud av filter till 
simbassänger och badfaciliteter i olika storlekar och utföranden.  
Vi levererar sandfilter enligt kundens egna speciella önskemål. 
Ni kan alltid hitta en filteranläggning som passar din anläggning.

Vi levererar sandfilter enligt DIN-standard eller 
specialbyggda filter enligt kundens egna speciella 
önskemål.

Våra sandfilter är byggda i GFP (glasfiberarmerad 
polyester) som är ett mycket stabilt, starkt och 
korrosionsbeständigt material.

I våra filter används alltid den högsta kvalitén på 
filtermassorna vilket garanterar en mycket lång 
livslängd.

Fördelarna med våra filter:
• Lång livslängd
• Enkel användning
• Robust konstruktion
• Brett utbud av olika storlekar
• Servicevänliga
• Automatisk backspoling av filtren om så önskas

3Filter2



A - Filter DIN

Sandfilter

Filter tillverkas i diameter från 800 
till 2400 mm med topplock och ett 
manhål på sidan. Filter är konstruerade 
enligt standard DIN 19605/19643 och  
AD-Merkablatt N1 och BS.

De är utrustade med munstycksplatta 
med filtermunstycken. Flänsar, inre 
komponenter, rör och stödben är 
gjorda av GRP (Glass Fiber Reinforced 
Polyester). Maximalt arbetstryck är 2,5 
bar.

Trycktestat på 3,75 bar.

Som standard levereras filtret med 
mediahöjd 1200 mm (kan även erhållas 
med 1500 mm mediahöjd).

A - Filter IIIL

Filter kan tillverkas i diametrar från 
800 till 2400 mm med topplock och 
ett manhål på sidan (tillval). Filtrets 
inre foder är konstruerat enligt DIN 
18820-standarden.

Filter kan utrustas med munstycksplatta 
med filterdysor eller med dysrör. 
Flänsar, inre komponenter och slangar 
är gjorda av PVC.

Stödringen är tillverkad av GRP (Glass 
Fiber Reinforced Polyester).

Filtrets mediahöjd 1000 mm.
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Filter kan tillverkas i diametrar från 
800 till 2400 mm med topplock 
och ett manhål på sidan. Filtrets 
inre foder är konstruerat enligt DIN 
18820-standarden.

Filter kan utrustas med munstycksplatta 
med filterdysor eller med dysrör. 
Flänsar, inre komponenter och slangar 
är gjorda av PVC.

Stödringen är tillverkad av GRP (Glass 
Fiber Reinforced Polyester).

Som standard levereras filtret med 
mediahöjd 1200 mm (kan även erhållas 
med 1000 mm mediahöjd).

A - Filter IIP/IIL

Lacron LSC Sandfiltrar är speciellt 
konstruerade för mindre och medelstora 
kommersiella installationer.

Filtret är tillverkat av extremt slitstark 
glasförstärkt polyester (GRP). Den släta 
inre och yttre ytan säkerställer fritt flöde 
och enkel rengöring.

Waterco LSC-42
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HZC-filtren är speciellt utformade 
för anläggningar som kräver en hög 
filtreringsyta. 

Filtertanken är tillverkad av extremt 
slitstark glasfiberarmerad polyester. 

Den släta högblanka interna och 
externa ytorna garanterar fritt flöde och 
lätt rengöring.

Waterco HZC-42

Tillverkningsdata

• Tillverkad av polyesterharts med invändig 
tätning-finns som tillval i ozonresistent kvalitet

• Inspektionsöppning upptill (220 mm diameter), 
stor serviceöppning (280 x 450 mm) på sidan, plus 
siktglas (150 x 50 mm)

• Inre råvattenledningar förstärkta med motlager

Nödvändigt filtermaterial

• Högeffektivt glasfiltergranulat
• Sand enl. enligt DIN EN 12904
• Antracit H (brunkolskoks) enl. enligt DIN EN 12909

GOSLAR² från BEHNCKE GmbH

Dimensionsdata

• Diameter x höjd Ø 600 mm | Ø 800 mm | Ø 1000 
mm | Ø 1200 mm

• Anslutning* DN 80/DN50 | DN80/DN65 | DN 125/DN 
100 | DN 125/DN 125

*Kopplingar för rent och rent vatten

Goslar² finns i två versioner

Total sänghöjd 1200 mm - Jackhöjd 1700 mm
Total sänghöjd 1500 mm - Jackhöjd 2000 mm

GOSLAR² FILTERBEHÅLLARE

Det speciella flerlagersfiltret baserat på aktivt 
koladsorption har ökat filtreringsprestanda och 
effektivitet ännu mer för industriella applikationer.

GOSLAR² FILTERBEHÅLLARE
Tillverkningsdata

• Utrustad med filterpump och returspolnings-
pump (med 30 m/h flödeshastighet)

• Utrustad med en 3 ″ manuell backflush -ventil 
(endast med 630 och 840 mm diameter)

• Backspolningsbeslag ej limmade
• Differentialtrycksmätarstation mot en extra 

kostnad
• Manuell DN 125 kontrollpanel (med 1050 och 

1260 mm diameter)
• Två avstängningskulventiler för pumparna (tryck-

sida)

Storlek & höjd

• Ø 600 mm diameter - 2150 mm
• Ø 800 mm diameter - 2180 mm
• Ø 1000 mm diameter - 2250 mm
• Ø 1200 mm diameter - 2420 mm

Teknisk data

• Drifttemperatur max. 40 ° C
• Arbetstryck max. 2,5 bar
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Det stora utbudet av Europafilter sticker ut eftersom av den exceptionella gelbelagda yttre finishen och 
möjlighet att välja filterfärg enligt din smak. 1½ ”samlarna monterade på filter innebär att Europafiltren 
har en större filtreringskapacitet än de andra filtren på marknadsföra.
De olika modellerna har diametrar från1050 mm till 2500 mm, filtreringshöjder på 1 eller 1,2 m. och 
arbetstryck på 2,5 eller 4 kg/cm2.

Delta Laminerade filter

En ny 30% större skarv förstärker tätningen på båda delarna av filtret med dubbel säkerhet: 
glasfiberlaminerad invändig del och hög draghållfasthetskomposit i filterets yttre fog. 
Alla anslutningar är tjockare än vanligt bas, vilket förbättrar hållbarheten. 
Anslutningen till valfri ventil underlättas också tack vare omplaceringen av anslutningar. 
Höjden på den nedre delen av filtret har ökats för att stärka det inre munstycket plattstöd.

Generella egenskaper

KOMPONENTER
• DN 200 filterlock med snabblås för 650 och 800 

modeller och DN 400 bultlock för 1000 och 1200 
modeller.

• DN200 sidohål med bult på locket.
• Filterinteriör vänster med naturlig hartsfinish.
• Metakrylatglas som standard på Delta 12 -model-

len och tillval på Delta 10. Ytterligare siktglas-
ögon finns med båda modellerna på begäran.

• Inre rör och beslag i PVC, PP och ABS.
• Manometer som ingår i filterlocket.
• Tätningar i EPDM och alla skruvbeslag i rostfritt 

stål.
• Vinylester alternativ. I detta fall är alla laminat-

skikt tillverkade av vinylesterharts (och inte bara 
det översta lagret i kontakt med vattnet), till en 
maximal kemisk resistens på 0,4 ppm ozon upp-
löst i vattnet till en högsta temperatur på 40ºC

Europa sandfilter

Generella egenskaper

• Filter av glasfiber och polyester.
• Helt korrosionssäker och saltbeständig vatten.
• Monteras med oföränderlig PVC och polypropen-

plast materialsamlare och diffusor.
• Utrustad med manometer, manuellt vattentöm-

ning ventil, automatisk och manuell luftavtapp-
ning.

• Anslutningar för väljarventil. Möjlighet att lägga 
till på ventiler.

• Sandavloppsskydd Ø 400 mm.
• Arbetstryck: 2,5 kg/cm².
• Alla filtermodeller kan beställas för arbete tryck 

upp till 4 kg/cm².
• Maximal filtreringshastighet: 50 m³/h/m².
• Provtryck: 3,75 kg/cm².

Bra prestanda
Europa -filtren är utformade för att täcka alla nöd-
vändigheter.
De kan filtrera från 17 000 l/h upp till 225 000 l/h vid a
filtreringshastighet på 50 m³/h/m². Alla filter kan vara
installeras med extra ventiler som tillval.
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Europa sandfilter - Teknikal data
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Förstklassigt förfilter tillverkat i GAP (glasfiberförstärkt 
polyesterlaminat).

Installeras före pump för att fånga upp oönskade 
föremål och partiklar i pumpsystemet. Försedd med 
korg av stål 304-316 med hål 4 mm (standard).  

Finns i volymerna 8, 25 och 60 liter. Utrustad med 
genomskinligt lock en snabböppningsanordning så att 
du enkelt kan ta bort och tömma silkorgen efter behov. 

Pumpfilter gjord av laminerad polyester. Levereras 
med DIN-fläns.

Förfilter Calplas

Model D d L A H B P DN MIN / MAX Max Press Basket Vol.

P4 250 200 370 100 500 290 100 25 / 80 1,2 bar 4 1

P8 305 250 450 130 635 370 120 50 / 150 1.2 bar 8 1

P15 355 300 500 150 760 455 150 65 / 200 1.2 bar 15 1

P25 415 315 560 165 785 495 150 80 / 250 1.2 bar 25 1

P60 530 480 700 260 1030 695 150 110 / 350 1 bar 60 1

P75 530 480 700 300 1260 850 150 250 / 500 1 bar 75 1

Trumfilter

Med ett trumfilter som placeras före sandfiltret avlägsnas 50-70% av partiklarna så att 

sandfilteranläggningen kan halveras i storlek. En betydande mängd vatten sparas på grund 

av mindre backspolningsflöder och stora besparade energikostnader eftersom mindre 

mängd backspolningsvatten behövs värmas till pool temperatur.

Ett trumfilter är ett filter som filtrerar ut 50 - 70% av partiklarna i ett pool system - utan behov av 
resurskrävande backspolningsvatten.

Trumfiltret installeras mellan poolen och utjämningstanken det vill säga före sandfilteranläggningen. Eftersom 
trumfiltret fångar upp 50% till 70% av alla partiklar och placeras före sandfiltret är vattnet renare när det 
filtreras genom sandfilteranläggningen än i andra anläggningar.

Sandfilteranläggningen kan därför skalas ned till ungefär halva storleken. Användningen av vatten för spolning 
och uppvärmning av nytt vatten kommer således att minskas med hälften.

Kapacitet
Trumfiltren finns i följande storlekar:
• 75 m3 /t
• 150 m3 /t
• 200 m3 /t
• 300 m3 /t
• 450 m3 /t
• 600 m3 /t 

Detta innebär att vi kan använda de flesta pool system med ett trumfilter. Trumfiltret kan placeras under pool 
nivån till skillnad från andra trumfilter som finns på marknaden.
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Filtermedia från Waterco  

Glass Pearls Filter Media 

Waterco Glass Pearls Filter är tillverkade av 100% jung-
frusglas och är en ny generation filtermedia som kan ge 
vatten med överlägsen klarhet och kräver mindre vatten 
för bastvätt.

• Överlägsen filtrering under 3 mikron
• Upp till 20% mindre vatten krävs för bastvätt
• 0,6 mm till 0,8 mm i storlek
• Kemiskt inert och fri från föroreningar

Ecopure Glass Media 

Watercos glasfiltermedia är tillverkade av återvunnet 
glas, det är ett miljövänligt och livskraftigt alternativ till 
sand. 

Efficient.Clean.Long Life Plus ger finare filtrering än sand.

Zeoplus Pool Filter Media 

ZeoPlus är en naturligt förekommande mineralisk sten, 
som finns i områden där det har varit historisk vulkanisk 
aktivitet. Dess mikroporösa struktur och ammoniakav-
lägsnande egenskaper förbättrar kvaliteten på ditt pool-
vatten avsevärt.

Aquaperl Filter Media 

AquaPerl är ett nytt, lätt filtermedium för simbassänger, 
konstruerat för användning i kiselgurfilter (D.E.). Det är en 
direkt ersättning för D.E. filtermedia.

Fördelarna är kristallklara förbättrar filterdriften:

• AquaPerl-filtermedia förbeläggs snabbt och effektivt.
• AquaPerl filtermedia spolar snabbt och fullständigt, 

vilket resulterar i mindre tid åt filterrengöring.
• AquaPerl-filtermedia är helt naturliga, icke-cancer-

framkallande och kemiskt inerta.
• AquaPerl -filtermedia är halva vikten av traditionella 

D.E. filterhjälpmedel, vilket gör det lättare att lyfta 
och bära.
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Filtersand från Rådasand   

Kvalitetssand med egenskaper som hög renhet,  bra korn-
form och skarpa fraktionsgränser.

Finns i fraktioner från 0,4 - 0,8 upp till 3,0 - 5,0.

AquaSorb® 2000 från Rådasand   

AquaSorb® 2000 är ett högaktivt granulärt aktivt kol som 
tillverkas genom ångaktivering från utvalda bituminösa 
kolkvaliteter. Den perfekta balansen mellan adsorption 
och transportporer ger optimal prestanda i en mängd olika 
vattenbehandlingsapplikationer. Produkten är en adsor-
bent med hög densitet och ger maximal volymaktivitet. 

Materialet tvättas med vatten och tillverkas därför snabbt. 
Den utmärkta hårdheten och den mekaniska hållfastheten 
säkerställer försumbara förluster vid återspolning, luft-
sköljning och flera reaktiveringar.

AFM® - Aktiverat filtermedia

AFM® är aktiverat filtermedia och är en 
direkt ersättning för vanliga filtersand, 
utan behov av ytterligare investeringar.

AFM® består av krossat glas och är 
tillverkat av återvunnet grönt och brunt 
glas och sedan blir ”aktiverat” så filter-
materialet har unika egenskaper som gör 
att filtermaterialet kan filtrera bättre än 
sandfilter och har en längre drifttid.

Egenskaper

• Självsteriliserande yta - resistent mot bakterier tillväxt
• Ökad ytarea - för överlägsen filtrering egenskaper
• Aktiverad ytladdning - för adsorption av böter partiklar och organiska ämnen

1. Patenterad aktiveringsprocess
AFM ® är baserat på 35 års forsk-
ning och gjord av rent utvalt glas 
och utsätts för en unik 3-stegs 
aktiveringsprocess för att bli själv-
steriliserande och uppnå överläg-
sen mekanisk och elektrostatisk 
filtreringsprestanda.

3. 100% bioresistent filtermedia
AFM ® är det enda filtermediet 
som helt förhindrar biofilm och 
kanaliserar inuti filtret. Tack vare 
denna unika egenskap ger AFM® 
sunt vatten, stabil filtreringsför-
måga och förhindrar bildandet 
av skadligt klor lukter (triklorami-
ner).

2. Den finaste filtreringshastig-
heten
Med en certifierad filtreringshas-
tighet ner till 1 mikron överskrider 
AFM® filtreringsprestandan hos 
filtersand andra filterglas och ger 
enastående vattenklarhet och 
minskad klor förbrukning. Den 
hydrofoba aktiverade ytan fångar 
upp 50% mer organiskt material 
än andra filtermedier. Resultatet 
är bättre luftkvalitet, optimal bad-
komfort och enkelt underhåll.

4. Det mest hållbara filtermediet
AFM® sparar resurser som vatten, 
klor och energi tack vare effekti-
vare och långsammare backspol-
ningsflödet (” 40 m / h). AFM® 
har en längre livslängd än andra 
filtermedier så som filtersand och 
investeringskostnaden kommer att 
löna sig.
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Enwa Water Technology AB
Division Bad & Spa

Importgatan 21
422 46 Hisings Backa

Sverige
Tel: +46 31 742 92 50

info@enwa.com
enwa.se
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