AQVA Suihkupääsuodatin
Tuotekoodi AQ004-1
AQVA suihkupääsuodatin on tarkoitettu jo esipuhdistetun kunnallisveden laadun
parantamiseen ja epäpuhtauksien vähentämiseen.
Tuotteen puhdistusteho tai riittoisuus litroissa voi vaihdella vesityypeittäin. Veden sakka- ja
kiintoainepitoisuus lopulta tukkii vaihtosuodattimen ja sen läpi tulevan veden virtaama
hidastuu, jolloin vaihtosuodatin uusitaan. Tuotetta on mahdollista käyttää myös ilman
vaihtosuodatinta.
Vaihdettavan suodatinpatruunan tuotekoodi on AQ004-1V. Vaihtosuositus yhden hengen
taloudessa on noin puolen vuoden välein, kahden hengen taloudessa noin kolmen kuukauden
välein jne.
Tuotteessa on puolen tuuman vakiokierteet, joita käytetään yleisesti suihkuletkuissa. Mikäli
kierteet eivät sovi, voitte hankkia rauta- tai LVI-liikkeestä tarvittavat sovitekappaleet väliin.
Myös AQVA:n asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa.
Tuotetta asennettaessa on huomioitava, että liitoksiin tulee kumirengastiivisteet väliin ja
tuotetta kiinni kierrettäessä on vältettävä liiallista voimankäyttöä, jotta muoviset kierteet
säilyvät ehjinä.
Kun tuote on asennettu paikoilleen, avataan suihku ja vettä lasketaan suodattimen läpi
normaalilla nopeudella noin kahden minuutin ajan, tai kunnes läpi virtaava vesi on kirkasta ja
normaalin väristä. Aluksi aktiivihiilisuodattimesta voi tulla mustaa tai harmaata vettä
muutaman sekunnin ajan.
Jos veden paine on hyvin korkea kannattaa varmistua, että tuote on tukevasti kiinni
seinäkiinnikkeessä ja käytön aikana avata veden virtaus suihkusekoittajasta hitaasti.
Suodattimen riittoisuus on tyypillisesti 7000 litraa riippuen vedessä olevien sakkojen,
kiintoaineiden ja mikrobiologisten epäpuhtauksien määrästä.
Tehostettuun puhdistustulokseen päästään yhdistämällä AQVA suihkusuodatin (tuotekoodi:
AQ004) ja AQVA suihkupääsuodatin. Lisätietoa verkkosivuiltamme www.aqva.fi
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Suihkuletkuun asennettava suodatin
½ tuuman ulkoinen kierre
AQ004-1
3 – 5bar.
AQ004-1V
Suuripinta-alainen aktiivihiilikuitu, 0,5µm seulalla.
5-7 litraa minuutissa. Veden paineella on vaikutusta.
7000

1hlö = 6kk. 2hlö = 3kk jne.
Esipuhdistettu kunnallinen tai kaivovesi. Tarkoitettu
veden laadun viimeistelyyn.
ABS
Runko: 7 muut muovit
Suodatin: Polttokelpoinen jäte
Hiivoja, homeita, bakteereita, sakkoja, ruostetta,
veteen liuenneita yhdisteitä kuten rautaa ja kuparia,
klooria ja klooriamiinia ja muita veden
epäpuhtauksia

