
Softena 1
Tämä vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu 
pienen talouden käyttöön.

Käyttöalue
Kalkkipitoisen veden käyttäjille niin yksityistalo-
uksissa kuin yrityksissä, suurkeittiöissä, ravinto-
loissa jne.

Mitat (KxLxS)
66,7x57,3x41,8 cm

Softtena 2
Tämä malli on tarkoitettu tavallisille kotitalouksil-
le. Tämä malli sopii 95 % kaikista kalkkipitoisista 
vesistä.  

Käyttöalue
Kalkkipitoisen veden käyttäjille niin yksityistalo-
uksissa kuin yrityksissä, suurkeittiöissä, ravinto-
loissa jne.

Mitat (KxLxS)
80,7x57,3x41,8 cm

Multimix
Malli Q 3 KRM 10 on tarkoitettu suuremmille 
kotitalouksille. Tämä malli sopii 95 % kaikista 
kalkkipitoisista vesistä.

Käyttöalue
Kalkkipitoisen veden käyttäjille niin yksityistalo-
uksissa kuin yrityksissä, suurkeittiöissä, ravinto-
loissa jne.

Mitat (KxLxS)
108,6x57,3x41,8 cm

Mitä suodatin tekee?

– Pehmentää kalkkia ja  
suodattaa sedimenttia 20 
mikrometriin asti.
– Mittaa veden virtausta

Mitä  suodatin tekee?

– Pehmentää kalkkia ja 
suodattaa sedimenttiä 20 
mikrometriin asti.
– Suodattaa (rautapitoi-
sesta) kirkkaasta vedestä 
rautaa ja mangaania.

Mitä suodatin tekee?

– Pehmentää kalkkia ja suo-
dattaa sedimenttiä 20 mikro-
metriin asti.
– Suodattaa (rautapitoisesta) 
kirkkaasta vedestä rautaa 
15mg/l ja mangaania 3 mg/l 
asti.



Humussuodatin
Malli räätälöidään erityistarpeittesi mukaan. Va-
litsemme sarjasta suodatinmateriaalin, joka sopii 
parhaiten sinun vedellesi.

Käyttöalue
Kotitaloudet ja kiinteistöt, joissa on oma kaivo tai 
kunnan vesi. Vapaa-ajan asunnot

Mitat (KxLxS)
98x38x38 cm x 2

Ph-suodatin

Käyttöalue
Kotitaloudet ja kiinteistöt, joissa on oma kaivo. 
Vapaa-ajan asunnot.

Mitat (KxLxS)
77x37x47 cm

UV-suodatin
UV-suodatin / Bakteerisuodatin

UV-suodattimessa on ultraviolettivalo, joka on 
luonnollinen juomaveden desinfi ointiaine. Sen 
käyttö on ympäristöystävälllistä ha kustannuste-
hokasta.

Mitat (KxLxS)

6,4x90x8,9 cm

Mitä suodatin tekee?
- Suodattaa klooria, hajuja ja 
makua.
- Humussuodatin suodattaa 
sedimenttiä 20 mikrometriin 
asti.
- Suodattaa humusainetta 
sekä rikkivedyn hajua.

– pH-suodatin nostaa 
   pH-arvoa
– pH-suodatin neutralisoi 
   aggressiivista hiilihappoa
– pH-suodatin estää 
   korroosiota putkissa 
– Min pH-6,3

Bakteerisuodatin
1201S:llä (48 l/min)
poistetaan mikro-organismeja 
ja bakteereja juoma-
vedestäsi käyttämättä 
kemikaaleja. Sopii 
normaalikokoisille koti-
talouksille.



RO-Joutsen 
Juomavedensuodatin suoravirtauksella
Kompakti, voidaan asentaa sekä pysty- että makuu-
asentoon tiskipöydän alle. Suoravirtaus, puhdasta 
vettä suoraan.
Ohjauspaneelissa 4 toimintoa.

Käyttöalue
Juomavedensuodatin kotiin/konttoriin/vapaa-ajanasun-
toon.

Sähkönsaanti: 220v-240v.

Puhdistusmenetelmä: Käänteinen osmoosi. Suoravir-
taus

Mitat (KxLxS)
44,5x13,5x43,5 cm

Mitat telineen kanssa
47,0x16,5x43,5 cm

Vesipumppu 2-sarja
Jotta vedensuodattimesi toimisi hyvin pitkän aikaa, 
tarvitset sitä varten myös hyvän vesipumpun.  
Autamme sinua valitsemaan oikean vesipumpun, joka 
sopii sinun tarpeisiisi.

Suodattaa pahaa makua 
sekä poistaa periaatteessa 
kaikentyyppisiä hiukkasia ja 
aineita vedestä: siitepölyä, 
raskasmetalleja, nitraatteja, 
klooria, fluoria, kemiallisia 
torjunta-aineita jne. 

JMS 2-sarja sisältää 3 
tuuman pumppuja huviloil-
le ja maatiloille, joissa on 
aiemmin käytetty ejektori-
pumppua

Vesipumppu 4-sarja
Jotta vedensuodattimesi toimisi hyvin pitkän aikaa, 
tarvitset sitä varten myös hyvän vesipumpun. 
Autamme sinua valitsemaan oikean vesipumpun, joka 
sopii sinun tarpeisiisi. 

JMS 4-sarja sisältää 4 
tuuman pumppuja huviloille 
ja maatiloille, joiden veden-
kulutus on normaalia.



Mitä suodatin tekee?
Radonett-radonsuodatin 
poistaa: radonkaasua, 
radonin tytäraineita, me-
taanikaasua, rikkivetyä, 
hiilidioksidia, aggressiivista 
hiilihappoa, nostaa matalaa 
pH:ta. 

Suolavesisuodatin
Koko talo -konseptimme avulla voidaan muodostaa 
täydellinen vesilaitos omaa taloa varten. Laajan tuote-
valikoimamme ja paikallistuntemuksemme turvin me 
huolehdimme siitä, että saat järjestelmän, joka vastaa 
juuri sinun tarpeitasi.

Varastointi
Yhtä säiliöistä käytetään puskurina, jottei RO-järjes-
telmästä tulisi liian suurta. Suorituskyky määritetään 
talouden tarpeen mukaan. 

RO-puhdistin
RO-puhdistin valitaan ottaen huomioon tarvittava teho 
ja veden suolapitoisuus. Myös muut haitalliset aineet 
suolan lisäksi poistetaan ja puhdistuksen tehokkuutta 
seurataan luonnollisesti jatkuvasti. 

Mitat (KxLxS)
50x25x50 cm

Radonsuodatin
Suosittelemme Radonett-radonsuodatinta, mallia 
A1UV, kun haluat alentaa juomaveden radonpitoisuut-
ta mahdollisimman tehokkaasti. 

Toimitetaan täydellisenä mukaan luettuna asennettu 
paineistuksen pumppu, jossa prosessi-ilman UV-käsit-
tely. MyösPLC-ohjausjärjestelmä puhdistuksen valvon-
taa varten. CE-merkintä, testattu ja koeajettu tehtaalla. 
Radonett-radonsuodatinta on olemassa 6 eri mallia, 
alkaen kotitalousmallista aina pienempiin kunnalliseen 
käyttöön tarkoitettuihin laitteisiin asti. 

Käyttöalue
Kotitaloudet ja kiinteistöt, joissa on oma kaivo
Vapaa-ajan asunnot.

Mitat (KxLxS) 
104x32x58 cm

Mitä suodatin tekee?
Suodattaa murtovettä, 
pahaa makua ja poistaa 
periaatteessa kaikentyyp-
pisiä hiukkasia ja aineita 
vedestä: suolaa, siitepölyä 
raskasmetalleja, nitraatteja, 
klooria, fluoria, kemiallisia  
torjunta-aineita jne.



Hydrofor-paineastia
Hydrofor on paineastia, jossa on automaattinen hapetus ja tuuletus. Hyd-
rofor-paineastia (muita nimityksiä ovat esim. painesäiliö tai painetankki) 
on painevesisäiliö, joka toimii paineistetun veden varastona.  Pumppu 
liitetään tähän säiliöön. Näin saadaan vesijohtoihin paine, 
joka vaihtelee sen paineen välillä, joka on säädetty pumpun 
päällekytkentään ja poiskytkentään.

Pumppu ei käynnisty joka kerran kun vesihana aukaistaan. Hydrofor 
sopii painevesisäiliöksi silloin kun käytössä on porakaivosta tai kaive-
tusta kaivosta saatava oma vesi, koska vesi joutuu säiliössä kosketuksiin 
ilman kanssa. Tällöin se hapettuu, mikä puolestaan voi vähentää 
vedessä mahdollisesti olevaa pahaa hajua tai makua.

JMS Hydropress-paineastia
Hydropress on paineastia, joka toimii saman periaatteen mukaan kuin 
Hydrofor, mutta siinä on kalvo veden ja ilman välillä.

Hydropress-paineastiassa ilmapuoli on paineistettu kumikalvon avulla.

Maxi Jet 100 HT
Maxi Jet 100HT on rengaspumpun korvike, jota voidaan käyttää 
siellä, missä aiemmin on käytetty 3-renkaista ejektoripumppua.
 

Maxi Jet 150HT
Maxi Jet 150HT -pumppua käytetään pääasiassa painesäiliö-
pumppuna huviloilla, maatiloilla ja vapaa-ajan-asunnoilla. Se 
sopii myös kastelupumpuksi, 
koska se kestää jatkuvaa käyttöä. Pumppu on 
itseimevä. Näin ollen pumppu soveltuu laitteisiin, joissa on pitkät 
imuletkut (40 mm tai enemmän).





Mikäli sinulla on ongelmia puhtaan veden saannissa,
ota yhteys meihin. Olemme mielellämme avuksi.

Jos haluat maksaa vedenpuhdistuslaitteesi osamaksulla,
tarjoamme mahdollisuuden myös tähän rahoitusratkaisuun.

www.raikasvesi.palvelee.� 
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