
Aqua Super
är en elektronisk kalklösare som löser 
dina problem med kalk i vattnet utan att 
försämra vattenkvalitén. Detta sker på ett 
miljöriktigt och underhållsfritt vis. 
Installationen kan du i de fl esta fall göra 
själv.

Aqua Super
är perfekt till villor, lägenheter, fritidshus, 
restauranger och industrier. Aqua Super 
förlänger livslängden på tvättmaskiner, 
diskmaskiner, varmvattenberedare, 
kaffekokare mm.

Principen
Aqua Super monteras enkelt på 
inkommande vattenledning och alstrar 
där ett elektrostatiskt kraftfält. När vattnet 
strömmar genom kraftfältet sönderdelas 
kalkpartiklarna. Dessutom förlorar 
kalkpartiklarna sin förmåga att bilda 
avlagringar då de dras till olika järnjoner i 
vattnet. På detta vis följer kalken med 
vattnet ut i avloppet.

Befi ntlig kalk
Aqua Super löser även upp gamla 
beläggningar av kalk i rör mm. Detta kan 
ta olika lång tid då det beror på hur 
mycket kalk som har lagrats. Normalt tar 
det mellan 2 - 6 månader. Under denna 
tid kan kalkfl agor lossna och sätta igen 
duschmunstycken och silar. Detta är i så 
fall bara ett bevis på att Aqua Super 
fungerar som den ska.

Onrox AB utvecklar, producerar och marknadsför industriell elektronik. 
Vi har 20 års erfarenhet av utveckling samt produktion av elektronik. 

Vi är certifi erade enl ISO9001 och ISO13485 samt har producentstatus E1.
Egna produkter inom områdena energistyrningar, texttelefon samt kalklösare.Egna produkter inom områdena energistyrningar, texttelefon samt kalklösare.Egna produkter inom områdena energistyrningar, texttelefon samt kalklösare.



Installationen
är så enkel att du i de fl esta fall kan göra 
den själv. Montera Aqua Super på 
inkommande vattenledning så tidigt som 
möjligt gärna före vattenmätaren 
(dock ej i direkt anslutning till mätaren). 
Det behövs ca 20 cm fri yta på röret i valfri 
rikting samt några cm fritt utrymme runt 
röret till folier och slangklämmor. 
Aqua Super monteras sedan på väggen 
och ansluts till närmaste vägguttag.

Funktion 
Grön indikator på Aqua Super visar 
att kalklösaren är ansluten och klar att 
behandla vattnet. Om vattenfl ödet är 
större än angivet kan fl era Aqua Super 
monteras. Aqua Super är helt underhållsfri 
och utan rörliga delar. Inga tillsatser 
behövs.

Nätspänning:          230VAC, 50Hz.
Effektförbrukning: 1,5 W.
Max vattenfl öde: 50 lit/min.
Rördiameter:  15 - 50 mm.
Nätkabellängd:  2 meter.
Rörkabellängd:  60 cm. 
Rörtyper:  koppar, stål, PVC,
  polythylen. 
RSK:  5642005
Garanti:  5 år
Godkännande:  
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