
produktnr. 

B R U K S A N V I S N I N G

RIVER CLASSIC



RIVER CLASSIC vid svårbehandlade halter av järn och 
mangan. Reducerar även svavelväte (berggas). 
River Classic har automatisk backspolning av
filtermassan och volymstyrd/kontinuerlig indosering av 
oxidationsmedel.

Utrustningen är byggd för kontinuerlig rening av
vatten till ett normalhushåll och klarar toppar upp
till 25 liter/minut.

Vid leverans ingår:
• Komplett filtertank med filtermassa, stigarör och
   backspolningsautomatik med anslutningskopplingar
• Backventil
• Doseringsbehållare med doseringspump för indosering  
   av Kaliumpermanganat (KMnO4)
• Pulsvattenmätare med vattenmätarkoppling
• 500 g Kaliumpermanganat
• Bruksanvisning och skötselinstruktioner
• Vattenanalys för efterkontroll

River Classic

Höjd: 1320 mm · Röranslutning: 3/4” 

Min: 1,5 bar · Max: 8 bar ·  Maxkapacitet: 25 liter/minut

Brunnens pumpkapacitet: minst 20 l/minut vid 2 Bar

Tillbehör:
Armatursats med tre kulventiler och två stycken enmeters 
flexibla anslutningsslangar. Anslutning: R20.

Handelsvägen 15 A · 973 45 LULEÅ
0920-25 88 22 · www.correct.se 



1. Hydrofor/hydropress
2. Backventil 
3. Förbigång (rekommenderas)
4. Filtertank med backspolningsautomatik
5. Injektor för Kaliumpermanganat (KMnO4)
6. Behållare och doseringspump för Kaliumpermanganat (KMnO4)
7. Pulsvattenmätare med vattenmätarkoppling

FRÅN BRUNN

TILL HUSHÅLL

1.

2.

4.

7.

golvbrunn

6.

3.

↓            ↑

•  Koppla en 1/2” slang från backspolningsautomatiken och led till en golvbrunn. Slangen ska vara så  
 kort som möjligt och inte leda uppåt någonstans. Ett luftgap måste lämnas för att förhindra återsug.

• Anslut den transparenta slangen från doseringspumpen för KMnO4 till injektorn på filtertanken.

•  Anslut kontakten från 12 V transformatorn till timerns baksida. För att underlätta detta,  tryck ned
 timerns låshake och vik fram ovankanten. Anslut transformatorn till ett vägguttag.

• Anslut kontakten från doseringpumpen till ett vägguttag.

•  Stäng vatten till och från backspolningsventilen.

5.

Placera vattenreningsutrustningen i frostfritt våtutrymme med väl fungerande golvbrunn. Om golvbrunn 
saknas, led ut vattnet från backspolningen genom väggen. Beakta VA-byggnorm vid installation.
Montera komponenterna i följande ordning:

Monteringsanvisning



TIMER

FILTERVENTIL HÖ SIDA FILTERVENTIL VÄ SIDA

INJEKTORSIL

VATTEN TILLVATTEN FRÅN

1/2” ANSLUTNING TILL AVLOPP

TIMER FRAMSIDA

”NED”KNAPP

”UPP”KNAPP
”SET”KNAPP

MANUELL
BACKSPOLNINGSSTART

FILTERVENTIL BAKSIDA

TIMER BAKSIDA

LÅSHAKE

ANSLUTNING FÖR 12 V 
TRANSFORMATOR

ANSLUTNING FÖR 
MOTOR

INJEKTOR PÅ FILTERTANK

SLANGANSLUTNING
FRÅN DOSERINGSPUMP

FLÖDESKONTROLL

Backspolningsventil Autotrol 268/742 Logix



STEG 1: INSTÄLLNING AV KLOCKA
Ställes in vid uppstart eller längre strömavbrott
För att gå in i programmeringsmeny manuellt, tryck 

• Medan ”--:-- eller 12:00” blinkar ställs klockan in på rätt tid.

• Använd       eller      -knapparna för att ställa in rätt tid.

• Tryck på    -knappen för att lagra inställd tid. Samtidigt stegas timern fram till nästa steg.

STEG 2: INSTÄLLNING AV VECKODAG
Ställes in vid uppstart eller längre strömavbrott

• Tryck på     -knappen så att markeringen under ”1” (söndag) blinkar.  

• Använd      eller      -knapparna för att flytta markeringen så att den pekar på rätt veckodag.    

• Tryck på    -knappen för att lagra inställningen samt för att gå vidare till  nästa steg.

STEG 3: INSTÄLLNING AV TID FÖR REGENERERING
Förinställd på 2:00

• 2:00 är den förinställda tiden. För att acceptera denna tid, tryck på     -knappen och
 fortsätt till steg 5.

• För att ändra den förinställda tiden, tryck på    -knappen varvid  ”2:00” kommer att blinka.  

• Använd      eller      -knapparna för att ställa önskad tid för regenerering.

• Tryck på    -knappen för att lagra inställningen samt för att gå vidare till  nästa steg.

STEG 4: INSTÄLLNING AV BACKSPOLNINGSINTERVALL
Förinställd på 2 dagar

• Ställ in antal dagar mellan backspolningarna. Intervallen ställs in från ½ dag till 99 dagar.

• För att ändra, tryck på     -knappen så att ”2” blinkar. 

• Använd      eller      -knapparna för att ställa in önskat intervall.

• Tryck på    -knappen för att lagra inställningen samt för att gå vidare till  nästa steg.

STEG 5: INSTÄLLNING AV BACKSPOLNINGSLÄNGD
Förinställd på 12 minuter

• ”12” är den förinställda tiden i minuter. För att acceptera denna tid tryck på
        -knappen du kommer då tillbaka till steg 1. 

• För att ändra den förinställda tiden, tryck på    -knappen så att tiden blinkar. 

• Använd      eller     -knapparna för att ändra tiden.

• Tryck på    -knappen, timern kommer nu att visa klockan och inställningen är klar.

Timern visar nu klockan med aktuell tid, därmed är programmeringen klar. Timern ur 700-serien har en batterifri 
backup, strömavbrott upp till 24 timmar påverkar inte på ovan gjorda inställningar. Vid strömavbrott längre än 24 
timmar måste inställningarna för klocka och veckodag göras om. För att komma ur programmeringläge innan steg 
5 har genomgåtts vänta 30 sekunder och timern återgår då automatiskt till driftsläge.

Programmeringsinstruktioner
backspolningsautomatik 268/742



1. Ställ ventilen i backspolningsläge genom att trycka på     -knappen och hålla   
 den intryckt under 5 sekunder. Kamaxeln kommer nu att rotera till backspol-  
 ningsläge ”C1”.     -symbolen visas i displayen.

2. Öppna sakta för inkommande vatten och låt filtret långsamt fyllas med
 vatten. Den inneslutna luften kommer då att lämna filtret genom avlopps-
 slangen. När avloppsvattnet är luftfritt öppnas ventilen för inkommande vatten  
 helt. Låt filtret spola ca 1 minut.

3. Tryck samtidigt på     och        -knapparna för att avancera till nästa spolnings-
 cykel. När kamaxeln når nästa cykel visas ”C2”, vilket innebär att kamaxeln står  
 i läge för cykel 2.

4. Upprepa ovanstående tills ventilen når cykel 5 (”C5”). Låt filtret spola hela cykeln.

5.  När ventilen ställer om till cykel 6 (”C6”), låt filtret spola ca 1 minut. Manövrera
 därefter ventilen enligt ovan till cykel 7 (”C7”).

6.  Lämna timern i detta läge. Filtret kommer nu automatiskt att gå igenom
 resterande spolcykler och återgå till driftsläge.

7.  Tillse att in- och utloppsventilerna är öppna samt att förbigångsventilen är stängd.

8.  Fyll doseringsbehållaren för Kaliumpermanganat enligt ”Doseringsanvisning”.

9. Öppna en kran i hushållet försiktigt, doseringspumpen börjar dosera in
 oxidationsmedel (KMnO4). Den gröna indikeringslampan för ”puls” lyser med  
 fast sken så länge vatten uttag sker.

Det är viktigt att filtret inte spolar automatiskt under första dygnet, ej genomblöt
filtersand kan backspolas ut i avloppet.

Filtret är nu klart för användning och kommer att spola ett antal gånger i veckan. Hela 
spolförloppet tar ca 20 minuter. Under hela spolförloppet träder en automatisk förbigång
in som släpper ut råvatten på ledningsnätet, varför vatten kan tappas även under denna tid.

OBS! Vid tekniskt fel som t. ex. strömavbrott kan olägenheter uppstå vid vattenuttag.

Om inte vattenreningsutrustningen ska användas under en längre tid bör man bryta ström-
men till den automatiska backspolningsautomatiken. När utrustningen åter ska tas i drift 
måste man ställa in rätt tid och veckodag igen.

Uppstart



slang

mutter

klämring

stödhylsa

vred för volym inställning

val av driftsform (puls/manuell)

mekaniskt lås

anslutning pulsvattenmätare
nätanslutning

indikeringslampa ”puls”

indikeringslampa ”manuell”

avluftningsknapp

ventil, utloppssida

avluftningsventil

anslutning, avluftningsslang

dräneringsöppning vid membranbrott

ventil, sugsida

Grundfos doseringspump



AVLUFTNING DOSERINGSPUMP
1. Anslut till nätspänning.
2. Öppna avluftningsskruven ca ett halvt varv.
3. Håll 100% knappen intryckt tills det
 kommer en jämn vätskeström utan
 luftbubblor genom avluftningsslangen.
4. Dra åt avluftningsskruven.

Pumpen är nu avluftad.

avluftningsskruv

VRED FÖR VOLYMINSTÄLLNING
Vred för volyminställning används för att ställa 
in volymen i procent  av pumpens maximala 
doseringsflöde. Tack vare den logaritmiska 
ökningen av de procentuella värderna kan även 
små doseringvolymer ställas in korrekt.

MEKANISKT LÅS
Det mekaniska låset förhindrar obehörig ändring av den inställda doseringsvolymen. Lås genom att
dra åt skruven så att det inte går att vrida inställningsvredet.

KNAPPAR OCH LAMPOR
När avluftningsknappen hålls intryckt doserar pumpen med 100% under viss tid. Avluftningsknappen 
används för avluftning.
Knappen för ”val av driftform” hålls intryckt minst 3 sekunder för att växla mellan driftsformerna
”Manuell” och ”Puls”. Beroende på driftsform lyser motsvarande indikeringslampa för status
(”Puls” = indikeringslampan ovanför väljaren, ”Manuell” = indikeringslampan nedanför väljaren).
Doseringspumpen ska vara inställd på ”Puls”. 

Indikeringslamporna för status indikerar följande:

LAMPANS FÄRG PUMPSTATUS/FEL
grön (blinkar) ........... stopp/paus
grön ......................... arbetar
gul ........................... reserv (externt stopp) tillbehör
röd .......................... signal tom (larm) tillbehör
röd (blinkar) ............. motor blockerad (larm)

Bruksanvisning för doseringspump



DOSERINGSANVISNING FÖR KALIUMPERMANGANAT

Starta doseringspumpen enligt bruksanvisning för doseringpump.
Doseringspumpen är förinställd på 10%, (0,32ml lösning KMnO4 / L vatten som förbrukas)

Utgå från vattenanalysen på råvattnet.

1 msk kaliumpermanganat = c:a 20 gram

TABELL FÖR JÄRN OCH MANGAN TILL 20 LITER VATTEN:

Järnhalt mg/l vatten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaliumpermanganat g 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Manganhalt mg/l vatten 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Kaliumpermanganat g 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lägg ihop mängden kaliumpermanganat från tabell för Järn och Mangan så får du den totala 
mängden. Fyll doseringsbehållaren med 5 liter vatten. Häll rätt mängd kaliumpermanganat 
direkt i doseringsbehållaren och fyll på med vatten till 20-liters markeringen. 
Siliconbaserad Kaliumpermanganat ska användas.

Om det kommer rosafärgat vatten (KMnO4) till hushållet, sänk doseringpumpen ett steg och gör 
en manuell backspolning av filtermassan.

Doseringsanvisning



FÖR ATT STARTA EN MANUELL BACKSPOLNING

Alt. 1
• Tryck en gång på     -knappen.       -symbolen blinkar i displayen.
 Backspolningen kommer att starta inom 24 timmar vid den förinställda tiden för backspolning.

Alt. 2
• Tryck och håll     -knappen intryckt under 5 sekunder för att starta en omedelbar backspolning.
         -symbolen visas i displayen.

• Ytterligare ett tryck på      -knappen efter det att en omedelbar backspolning startat, startar
 ytterligare en backspolning efter det att den första avslutats. ”     x2” kommer att visas i displayen vid  
 den andra backspolningen.

FÖR ATT STEGA FRAM GENOM SPOLNINGSCYKEL

• Tryck samtidigt på     och       -knapparna för att avancera till nästa spolningscykel, ett timglas visas  
 i displayen då kamaxeln roterar. När kamaxeln når nästa cykel visas tex ”C2” vilket innebär att
 kamaxeln står i läge för cykel 2.

• Upprepa att trycka samtidigt på     och      -knapparna för att stega fram genom de olika
 spolningscyklerna.

FÖR ATT UPPHÄVA EN BACKSPOLNING

• Tryck och håll    och      -knapparna intryckta under 5 sekunder. Timglaset i displayen blinkar och  
 kamaxeln roterar hela vägen till driftläge.

SPOLNINGSCYKLER

• C1 - Backspolning
• C2 - (Används ej)
• C3 - (Används ej)
• C4 - Paus
• C5 - Renspolning, första
• C6 - (Används ej)
• C7 - Renspolning, andra
• C8 - (Används ej)

Manuell backspolning



OBS! Endast P1 och P2 ska normalt ställas in av kunden, övriga programsteg är in-
ställda vid tillverkning. Rådfråga serviceman eller återförsäljare vid ändring av dessa.

Nivå I programmering
Åtkomst: Tryck på      eller      -knapparna. För att ändra tryck på     -knappen så att värdet börjar 
blinka, ändra med       eller      -knapparna, lagra nytt värde med att trycka på     -knappen.

PROGRAMSTEG BESKRIVNING INSTÄLLNINGSVÄRDE

P1 Klocka (aktuell tid) ............

P2 Veckodag ............

P3 Tid för start av backspolning 2:00

P4 Spolningsintervall, dagar 2

P6 Backspolningslängd, minuter 12

Nivå II programmering
Åtkomst: Tryck och håll 5 sekunder samtidigt på      och      -knapparna. För att ändra tryck på            
 -knappen så att värdet börjar blinka, ändra med      eller      -knapparna, lagra nytt värde med 
att trycka på     -knappen.

P9

P10

P11

P12

Mätenhet (0=USA, 1=Metriskt) 1

Klocka (0=12 tim, 1=24 tim) 1

Serviceintervall i månader 0

Tidsfördröjning vid fjärrstart 60

Cykeltider
Åtkomst från nivå II: Tryck och håll 5 sekunder samtidigt på      och      -knapparna. För att ändra 
tryck på     -knappen så att värdet börjar blinka, ändra med      eller      -knapparna, lagra nytt värde 
med att trycka på     -knappen.

C1 Backspolning, första 12

C2 KMnO4-uppsugning 0

C3 Används ej -

C4 Tryckutjämning 1

C5 Fast Rinse, Renspolning, första 2

C6 Backspolning, andra 0

C7 Fast Rinse, Renspolning, andra 4

C8 Återfyllning av ”Potfeeder” 0

Programmeringsschema Autotrol 268/742



För att säkerställa att vattenreningsutrustningen fungerar och att vattenkvaliteten blir bra ska 
en kontroll ske minst en gång/månad. Följ nedanstående checklista och fyll i datum vid varje 
tillfälle. Om någonting ej fungerar eller vattenkvaliteten blivit sämre, tag direkt kontakt med 
serviceman eller återförsäljare.

1. Kontrollera att klockan på backspolningsautomatiken går rätt så att backspolning sker  
 den tid ni önskar. 

2. Kontrollera att det finns kaliumpermanganat i behållaren, vid låg nivå fyll på enligt 
 doseringsanvisning.

3. Öppna en kran i hushållet för att kontrollera att att pulsvattenmätaren snurrar och
 doseringspumpen fungerar. 

4. Starta en manuell backspolning enligt anvisning. Under cykel 1 ”C1” 12 minuter ska ett  
 jämnt flöde av smutsigt vatten komma till avloppet. Vattnet ska bli renare efter hand.   
 Backspolningsautomatiken avancerar genom de olika cyklerna för att sedan återgå till  
 serviceläge.

5. Öppna en kran i hushållet och kontrollera att vattnet är klart och smakar bra.

Senast efter 6 månader: När vattenfiltret är rätt injusterat och din vattenkvalitet upplevs
bra är det dags att skicka in medföljande analys för efterkontroll.

CORRECT VATTENRENING SVERIGE AB
telefon 0920-25 88 22 · e-post: info@correct.se ∙ www.correct.se

jan

Fyll i datum vid varje kontroll

feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

INSTALLATIONSDATUM:

Drift och underhåll


