AQVA PURE2 -KÄÄNTEISOSMOOSILAITE
KAIVO-, KUNNALLIS- JA LUONNONVEDEN PUHDISTAMISEEN

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET

Vähentää epäpuhtauksia

Luotettava ja turvallinen

Maahantuoja
AQVA Finland Oy
Haukilahdenkatu 4
Helsinki, 00550
Puh. 010 321 5080
myynti@aqva.fi

Kuvaus
AQVA PURE2 toimii poistamalla epäpuhtaudet vedestä molekyylitasolla. Vedenpuhdistin on tarkoitettu
juomakelpoisen veden valmistukseen. Se puhdistaa veden mekaanisista lisistä, kolloidihiukkasista, orgaanisista
ja epäorgaanisista epäpuhtauksista, bakteereista ja viruksista. Vedenpuhdistin poistaa huonon maun ja hajun
sekä vähentää veden väriä. Sitä voidaan käyttää kunnan käsittelemän veden tai paikallisesta lähteestä peräisin
olevan veden (esim. luonnonlähde, kaivo jne.) puhdistamiseen.
Vedenpuhdistimen toiminta perustuu käänteiseen osmoosiin: ulkoisen paineen alaisena osmoottisen paineen
ylittyessä vesimolekyylit kulkevat puoliläpäisevän kalvon läpi, kun taas haitallisten aineiden molekyylit sekä
bakteerit ja virukset eivät läpäise kalvoa ja poistuvat järjestelmästä.
Tuote on helppo asentaa. Käytä LVI- tai putkiasennusliikkeen palveluita sen liittämiseen vesijohtoverkkoon ja
käyttöönottamiseen.

Käänteisosmoosin toimintaperiaate

Paineistettu
syöttövesi

Huuhteluvesi/
epäpuhtaudet

Vesimolekyylit/
puhdas vesi

Tekniset tiedot
-

Suositeltu syöttöveden pH-arvo 6,5 – 8,5

-

Suositeltu syöttöveden TDS-arvo alle 1500 mg/l (sähkönjohtavuutena noin 2350 µs/cm)

-

Suositeltu syöttöveden kovuus alle 500 mg/l

-

Suositeltu syöttöveden klooripitoisuus alle 0,5 mg/l

-

Suositeltu syöttöveden rautapitoisuus alle 500 µg/l (jos korkeampi, suositellaan esisuodatusta)

-

Suositeltu syöttöveden mangaanipitoisuus alle 100 µg/l (jos korkeampi, suositellaan esisuodatusta)

-

Syöttöpaine 2 – 6 bar, jos paine on alle 3 bar voi puhtaan veden tuotto olla hidasta.

-

Kalvopainesäiliön paine (kytkemättömänä) 0,4 – 0,6 bar.

-

Suositeltu syöttöveden lämpötila +4…+35 °C

-

Syöttöveden liittimen kierteet ½ tuumaa, ulkoinen ja sisäinen

-

Suodatusyksikön mitat: leveys 380 mm, korkeus 450 mm, syvyys 140 mm

-

Kalvopainesäiliön korkeus 430 mm ja halkaisija 270 mm

-

Kalvopainesäiliön puhdasvesitilavuus 8 - 10 litraa, syöttöpaineen mukaan

-

Puhdistetun veden tuottonopeus noin 3 desilitraa minuutissa. Verkoston vedenpaineella on vaikutusta.
Mitä suurempi paine, sitä suurempi tuottonopeus. Myös veden suolapitoisuudella (kloridi) ja
sähkönjohtavuudella on vaikutusta tuottonopeuteen. Mitä suurempi suolapitoisuus tai sähkönjohtavuus,
sitä pienempi tuottonopeus suhteessa paineeseen.

Pakkauksen sisältämät komponentit

1. Osmoosiyksikkö

2. Vesitankki

3. Osmoosikalvo

4. Hana

6. Letkua

7. Vesitankin sulku

8. Liittimiä

9. Syöttöventtiili

5. Koteloavain

Asennusohjeet
1. Laitteen kytkentä- ja toimintaperiaatekaavio

2. Lukitussokan käyttö ja letkujen liittäminen
Vedä lukitussokka (2) irti liittimestä (1). Työnnä putki (3) liittimeen. Se uppoaa noin 15mm syvyyteen. Vedä
putkea hieman ulospäin ja laita lukituspidike (2) takaisin. Varmista vetämällä, että putki (3) pysyy kiinni: älä
vedä yli 8 kgf voimalla. Voitte muuttaa letkujen pituutta, leikkaamalla terävällä mattoveitsellä haluamanne
pituuden. Leikkaaminen tehdään tasoa vasten ja suoraan.

Letkun tai tulpan irrottaminen (4),
Letkun poistoavain (4) ei kuulu toimitukseen, voitte
Letkun tai tulpan kiinnittäminen

käyttää pientä ruuvimeisseliä tai painaa sormenpäällä.

3. Suodattimien asentaminen paikoilleen (laitteen rakenne voi poiketa kuvista)
Osmoosikalvo: Avaa suodatinpakkaus saksilla leikkaamalla päästä, jossa suodattimen keskiputkessa on
kaksi kumitiivistettä. Työnnä suodatin sisään suodatinkoteloon koskematta siihen paljain käsin. Kierrä
kotelon korkki käsin loppuun asti ja tee kevyt loppukiristys koteloavaimella. Liitä letku ja lukitussokka
paikoilleen. Huomaa, että osmoosikalvon keskiputken kumitiivisteet uppoavat kotelon pohjassa olevaan
vastimin putken sisään. Tämä voi vaatia hieman painamista käsin. Osmoosikalvoa voi painaa sisään päin
keskiputkesta. Vanhan osmoosikalvon voi hävittää polttokelpoisen sekajätteen mukana.
Esisuodattimet: Uudesta laitteesta suodatinkotelot aukeavat käsin kiertämällä, mutta jos laite on ollut
käytössä niin voi olla, että on tarpeen käyttää koteloavainta apuna. Sulje kotelot käsin kiertämällä ja tee
loppukiristäminen koteloavaimella.
Esisuodattimia on kaksi. Edestäpäin katsottuna vasemmanpuoleinen on aina valkoinen polypropyleenirulla
(hienosuodatin) ja oikeanpuoleinen on oletusarvoisesti aktiivihiili, mutta veden laadusta riippuen tätä
suodatinta voidaan vaihtaa tarpeen mukaan, esimerkiksi rautamangaanisuodattimeen tai
rikkivetysuodattimeen, mikäli halutaan esisuodattaa vettä jonkin tietyn epäpuhtauden osalta. Tämä voi
pidentää osmoosikalvon elinkaarta, mutta suodatetun veden laatuun se ei vaikuta. Veden laatu pysyy aina
erinomaisena osmoosipuhdistuksen jälkeen. Vanhat patruunat voidaan hävittää polttokelpoisen
sekajätteen mukana.

Jälkisuodattimet: Aktiivihiili ja mineralisointi. Mineralisointi lisää veteen pienen määrän kalsiumia ja
magnesiumia, aktiivihiili toimii yleisjälkisuodattimena. Nämä suodattimet vaihdetaan kokonaisina
patruunoina. Suodattimia ei saa auki. Suodattimet irrotetaan ja kiinnitetään letkuliittimestä. Huomaa
virtaussuunta ja suodattimen asento ennen vanhojen suodattimien irrottamista. Vanhat patruunat voidaan
hävittää polttokelpoisen sekajätteen mukana.

Yleiskuva AQVA PURE käänteisosmoosilaitteesta ja suodattimien sijoittelusta

4. Hanan asentaminen
-

Poraa altaaseen (pöytään) 12 mm kokoinen reikä. Huomioi, että tason alla tulee olla riittävästi tilaa
sormimutterille ja sen kiristämiseen.

-

Asenna hanan komponentit kuvan mukaisessa järjestyksessä.

-

Kiristä letkuliitin käsin ja tee loppukiristys työkalulla. Huomaa, että liitin on muovia, jolloin liiallinen
kiristäminen voi rikkoa sen. Liittimen välissä on o-rengastiiviste, jonka tiiviiksi saaminen ei vaadi suurta
voimaa.

-

Liitä letku letkuliittimeen.

5. Viemäriyhteen/satulaliittimen asentaminen
•

Poistovesiputken liitäntä/viemäriyhteen asennus suositellaan asennettavan viemäriputkeen ennen
poistovesiletkua ja vesilukkoa (poistoputken liitäntä sopii kaikkiin viemäriputkiin, joiden sisäinen
läpimitta on 40 mm).

•

Poista suojakalvo tiivisteestä. Liimaa teippitiiviste liitännän sisäpuolelle. Tiivisteessä olevan reiän tulisi
vastata viemäriyhteessä olevaa reiän kohtaa.

•

Kiinnitä liitin viemäriputkeen ja ruuvaa ruuvit kiinni. Ruuvit tulee kiristää yhtäläisesti, jotta liitännän
kaksi osaa pysyvät samalla tasolla.

•

Poraa 7 mm kokoinen reikä liitännän liitäntäputken läpi.

•

Aseta muovimutteri JG-putkeen (musta), aseta putki liitäntään ja ruuvaa mutteri kiinni.

Huomio! Varmista vielä, että liitäntäputki on riittävän syvällä, mutta ei kuitenkaan kiinni viemäriputken
takaseinässä ja tiukasti kiinni viemäriyhteessä, meluhaittojen ja muiden haittojen välttämiseksi.

6. Syöttövesiyhteen (haaroitin) ja sulkuventtiilin asentaminen
Syöttövesiyhde suositellaan asentamaan sulkuventtiilin taakse, esimerkiksi astianpesukoneliitännän väliin,
mikäli astianpesukone käyttää ja on kytketty kylmävesilinjaan. Toinen vaihtoehto on kuvan mukainen
asennus kylmävesilinjaan.

7. Painevesitankin asentaminen
-

Painevesitankissa on kuminen O-rengastiiviste. Käytä lisäksi PTFE- / teflonteippiä tiiveyden
varmistamiseen.

-

Painevesitankissa on sisällä kumikalvo, joka mahdollistaa paineistetun veden säilömisen siinä.
Kumikalvon vastapuolella on ilmanpainetta, joka voi vuosien saatossa vuotaa pois. Ilmanpaineen
katoamisen voit huomata puhdasvesitilavuuden pienenemisenä. Tässä tapauksessa voit lisätä
ilmanpainetta säiliön pohjassa olevan venttiilin kautta.

Käyttöohjeet
-

Varmista kertaalleen vielä, että kaikki letkut menevät niille tarkoitettuihin liitoksiin

-

Sulje painevesitankin venttiili, kääntämällä sen vipu vasten letkun lähtösuuntaa

-

Avaa puhdasvesihana

-

Avaa vedensyöttöventtiili

-

Laske vettä noin 20 minuutin ajan lavuaariin. Tänä aikana esisuodattimista poistuu ilma ja vesi voi olla
väriltään vaaleaa. Tämä on hienoa ilma-/vesiseosta. Tätä vaaleutta voi ilmetä satunnaisesti pari päivää
käyttöönoton jälkeenkin.

-

Avaa painevesitankin sulkuventtiili

-

Sulje puhdasvesihana

-

Odota noin 1 tunti, jotta painevesitankki täyttyy.

-

Avaa puhdasvesihana ja tyhjennä painevesitankki. Tankki on tyhjä, kun veden virtaama puhdasvesihanasta
heikkenee selvästi.

-

Toista edellinen kaksi kertaa, jonka jälkeen painevesitankki ja vesikanavat on huuhdeltu.

-

Tarkista ettei missään ilmene vesivuotoja

-

Laite on valmis käyttöön

Yleistä ja tietoa ylläpidosta
-

Vedensyöttö laitteelle tulee sulkea, kun sitä ei käytetä

-

Esisuodattimet, jälkimineralisointi- ja jälkiaktiivihiilisuodattimet vaihdetaan kerran vuodessa ja
osmoosikalvo kerran kahdessa vuodessa. Jos veden laatu poikkeaa normaalista, on mahdollista, että
suodattimet tukkeutuvat nopeammin, jolloin veden tuotto hidastuu. Tällöin suodattimet tulee vaihtaa jo
aiemmin.

-

Laite tuottaa puhdasta vettä välivesitankkiin noin nopeudella 3 dl minuutissa, kun verkoston syöttöpaine
on noin 3,5 bar. Mikäli veden kovuus tai esimerkiksi suolapitoisuus on kuitenkin koholla, on mahdollista,
että laitteen tuotto hidastuu tai jopa pysähtyy. Tällöin verkoston syöttöpaineen korotus voi auttaa.

-

Puhdistetun veden laatua kannattaa seurata säännöllisesti, jolloin voidaan varmistua laitteen
oikeanlaisesta toiminnasta.

-

Jos laitetta ei käytetä yli 2 viikkoon, on suositeltavaa laskea puhdasvesitankki kaksi kertaa tyhjäksi ja antaa
täyttyä uudelleen ennen käyttöä.

-

Laite ei saa päästä jäätymään.

-

Jos laite otetaan esim. mökiltä lämpimään talvikauden ajaksi; lasketaan laitteesta vedet ulos, irrotetaan
letkut ja tulpataan liittimet, käyttäen mukana tulevia värikoodattuja tulppia. Puhdasvesitankin venttiili
suljetaan, letkut ja hanan voi jättää paikoilleen.

-

Uudelleen keväällä asennettaessa vaihdetaan esisuodattimet uusiin ja suoritetaan käyttöönottovaiheet
sekä tehdään vesitankin huuhtelu kahteen kertaan.

-

Jos laitteella tehdään puhdasta vettä luonnonvesistöstä esim. järvestä, on suositeltavaa tehdä riittävä
esisuodatus jo käyttövesipumpulla, vähintään 1 µm tai 5 µm hienosuodattimella.

-

Mikäli laite tuottaa vain huuhtelu eli rejektivettä, mutta ei puhdasta, on verkoston syöttöpaine luultavasti
liian alhainen. Tällöin kannattaa tarkistaa, että etenkin pumpun alapaineraja on säädetty.

Vaihtosuodattimet:
-

Osmoosikalvo, tuotekoodi: AQ060

-

Esisuodattimet, tuotekoodeilla: AQMF5-M ja AQCB-M

-

Jälkimineraalisointi, tuotekoodilla: AQ006-PM

-

Jälkiaktiivihiili, tuotekoodilla: AQ006-PC

Vaihtosuodattimet voitte löytää verkkokaupastamme valikoiden kautta tai käyttämällä pikahakukenttää
tuotekoodeilla.
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Useita eri kokoja

Tekniset tiedot
Ominaisuudet
Koko, suodatinyhdistelmä, kolme koteloa
Koko, yksittäinen kotelo (mm)
Paino, suodatinyhdistelmä, kolme koteloa (kg)
Paino, yksittäinen kotelo (kg)
Virtaama (L/min) 3 bar paineella ja 0,1 bar paineen
alenemalla (ilman suodattimia. Ks. suodattimen
tekniset tiedot)
Kontaktimateriaalit
Maksimi työpaine (bar)
Murtopaine (bar)
Toimintalämpötila-alue (°C)
Liitännät

M

L

XL

K430 x L370 x S130

K470 x L540 x S220

K790 x L540 x S220

K430 x L110 x S130

K470 x L220 x S220

K790 x L220 x 220

3,0

13,0

16,5

1,0

4,4

5,5

50

75

75

Polypropeeni (PP)

Polypropeeni (PP)

Polypropeeni (PP)

10

10

10

35

40

40

2 – 45

2 – 45

2 – 45

¾ tuumaa, sisäinen

1 tuuma, sisäinen

1 tuuma, sisäinen

Koteloille suoritetut Eurofins materiaali ja -kestoisuus testit
Tiiveys 10 bar /+20°C (EN 806-2 ,4)
Tiiveys 10 bar /+65°C (EN 806-2, 4)
Murtopaine (EN 806-2, 4)
Paineenvaihtelut (EN 12295)

Yleiset Ohjeet
Ohje koskee AQVA M, -L ja -XL koon suodatinkoteloita, asennettuna yksittäin, useampia sarjaan tai
rinnan, sekä valmiita suodatinyhdistelmäpaketteja, jotka voivat sisältää sulkuventtiileitä,
näytteenottonippoja tai painemittareita. Edellä mainitut lisäkomponentit eivät ole välttämättömiä,
mutta usein käyttöä helpottavia.
Parhaan suorituskyvyn ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi lue nämä ohjeet huolellisesti.
Käytä O-rengastiivisteiden tiivistämiseen ja kiristämiseen tiivisterasvaa tai muuta sopivaa rasvaa, joka varmistaa
O-rengastiivisteen liukumisen kiristettäessä koteloa ja helpottaa sen myöhempää avaamista.
Asenna tuotepaketti märkätiloihin, joissa mahdolliset vesivuodot tai valumat eivät pääse aiheuttamaan
vahinkoa. Suodatinkotelot eivät kestä jäätymistä.
On suositeltavaa, että tuotteen asentaa alan ammattilainen. Tuote asennetaan mahdollisen painevesisäiliön
jälkeen.

Mikäli suodattimia kytketään useampia samaan linjaan, on tällöin muutamia huomioita:
1. Hienosuodattimet asennetaan aina ensimmäiseksi.
2. Rauta- ja mangaanisuodatin asennetaan aina viimeiseksi, ellei kokonaisuuteen liity aktiivihiilisuodatinta,
joka tulee asentaa viimeiseksi. Mikäli rautasuodattimia on erityyppisiä samassa linjassa, asennetaan
narutyyppinen aina viimeiseksi.
Joillekin suodattimille on luonteenomaista, että ne antavat käyttöönoton yhteydessä veteen tummaa väriä.
Tumma väri kuitenkin katoaa juoksuttamalla vettä riittävän kauan.
On suositeltavaa asentaa vakiopaineventtiili ennen suodatinkoteloa, jolloin estetään mahdollinen ylipaine tai
paineiskut syöttöpuolelta.
Lopulliseen veden virtaamaan
suodatinpatruunatyypit.

ja

virtausvastukseen/paineen

alenemaan

vaikuttaa

käytetyt

Huom. Kierreliitosten tiivistämiseen käytetään LVI-asennusohjeiden mukaisia menetelmiä. Esimerkiksi Teflon
putkiteippiä tai tiivistyslankaa ja putkikittiä.

Asentaminen:
•

Selvitä ja mittaa suodatinyhdistelmälle sopiva asennuskohta. Ota huomioon sivuilla tarvittava
ylimääräinen tilantarve putkille tai putkitusten mutkille.

•

Ota huomioon alapuolelle tarvittava noin 5—10 cm ylimääräinen tilantarve, jolloin suodatinkotelo
mahtuu laskeutumaan koteloa avattaessa.

•

Huomaa suunnitteluvaiheessa suodatinkotelon sisään tulevan veden ja ulos lähtevän veden merkinnät
”IN” ja ”OUT”. OUT liittimen voi tunnistaa myös, suodatinkotelon yläosan sisältä, jossa OUT vesikanava
on yhteydessä suodatinkotelon sisäiseen keskiputkeen.

•

Kasaa suodatin tai suodatinyhdistelmä komponenttikuvaus -kuvan mukaisesti. Käytä kierteiden
tiivistämiseen tiivistenauhaa tai putkiteippiä.

•

Ota mahdollinen painemittari ulos pakkauksestaan (ei sisälly vakiona kaikkiin suodatinyhdistelmiin).

•

Kiinnitä painemittari sulkuventtiilin tulpattuun yhteyteen, käyttämällä tiivistenauhaa tai putkiteippiä.
Sulkuventtiili ei sisälly vakiona kaikkiin suodatinpaketteihin.

•

Kiinnitä näytteenottonippa sulkuventtiiliin, käyttämällä tiivistenauhaa tai putkiteippiä.

•

Sisään tulevan veden puolelle (IN) asennettu painemittari näyttää veden syöttöpainetta.

•

Poistuvan veden puolelle (OUT) asennettu painemittari näyttää mahdollista suodattimen aiheuttamaa
paineenalenemaa suhteessa veden syöttöpaineeseen.

•

Huom. Mahdollinen paineenalenema riippuu käytetystä suodatintyypistä, veden virtausnopeudesta ja
suodattimen mahdollisesta tukkeutumisasteesta.

•

Sulje vedensyöttö kiinteistölle.

•

Tee tarvittavat putkityöt ja liitä suodatin tai suodatinyhdistelmä vesiputkistoon. Mikäli kiinteistön
vesijärjestelmässä on kalvopainesäiliö (paineastia) ohjaamassa kaivon pumpun tai muun pumpun
toimintaa, asennetaan suodatin aina sen jälkeiseen vesilinjaan!

•

Kierrä kotelon runko (sininen alaosa) irti kannesta (musta yläosa), käsin tai tarvittaessa mukana tulleella
koteloavaimella. Kotelo aukeaa ylhäältä päin katsottuna myötäpäivään kiertämällä.

•

Aseta vaihtosuodattimet koteloiden sisään, siten että mahdollinen kumitiiviste on ylöspäin. Huomaa,
että joissain suodattimissa ei ole kumitiivisteitä tai ne ovat molemmissa päissä. Tällöin suodattimen
asennolla ei ole merkitystä.

•

Mikäli sinulla on suodattimen vihreä kohdistusrengas, aseta se suodattimen ympärille kotelon sisään, nyt
suodattimen pitäisi pysyä itsestään keskellä kotelon sisäosaa. Kohdistusrengas ei ole välttämätön, mutta
se voi helpottaa vaihtosuodattimen kohdistamista kotelon kiristysvaiheessa.

•

Voitele kotelon O-rengas siihen tarkoitetulla tiivisterasvalla tai ruokaöljyllä.

•

Liitä ja kiristä runko kotelon kanteen käyttäen mukana tullutta koteloavainta.

•

Tarkista että kaikki asennukset on tehty oikein.

•

Avaa vedensyöttö suodattimelle hitaasti.

•

Poista ilmat suodattimista painamalla niiden päällä olevia punaisia nappeja, kunnes vain vettä tulee ulos.

•

Tarkkaile ja varmistu ettei missään ole tai näy vesivuotoja.

•

Avaa hitaasti vedensyöttö kiinteistölle, suodattimen ”OUT”-sulkuventtiilistä.

•

LASKE VETTÄ SUODATTIMEN LÄPI 10 MINUUTIN AJAN, JOLLOIN MAHDOLLISET TEHDASJÄÄMÄT TAI
PURSEET HUUHTOUTUVAT POIS.

•

Ensimmäisten tuntien aikana varmistu, ettei missään ilmene vesivuotoja. Yleinen hyvä ohje on suorittaa
ajoittaisia tarkistuksia vesivuotojen varalta, myös ensimmäiset käyttöpäivien aikana.

•

Huom. Joillain suodatintyypeillä voi kestää parista tunnista pariin päivään, ennen kuin niiden suorituskyky
on kokonaan aktivoitunut.

Suodattimen ja suodatinyhdistelmän komponenttikuvaukset.
Kuvassa AQVA L- koon suodatinyhdistelmä:

Asennusperiaatekuvia:

Perus kytkentä: Sulkuventtiilit asennettu suodattimien vaihtoa varten.

Ohivirtaus: Sulkuventtiilit ja ohijuoksutusputki asennettu, jotta vedensyöttö ei katkea suodattimien vaihdon
aikana tai, mikäli suuria määriä vettä halutaan käyttää satunnaisesti muihin kuin talousvesitarpeisiin.

Ohivirtaus ja vastavirtahuuhtelu: Vastavirtahuuhtelu asennettu mahdollistamaan tietyille suodatintyypeille
suositeltu puhdistus, jolla voidaan pidentää suodattimen tehokasta toiminta-aikaa.

Käyttö
Vaihtosuodattimet:
Ota talteen vaihtosuodattimen koodi, joka on kirjain ja numeroyhdistelmä, lisättynä etikettiin (esim. AQ052X
tai AQMF1-L tai AQFE-XL). Kyseistä tuotekoodia käyttämällä voitte tulevaisuudessa löytää uudet suodattimet
verkkokaupastamme, helpoimmillaan käyttämällä pikahakukenttää.
Veden laadun mukaan yleisimmin suodattimista tukkeutuvat mekaaniset hienosuodattimet. Nämä suodattimet
ovat edullisia ja näin ne suojaavat muita kalliimpia suodattimia, kuten ioninvaihtoon tai hapetukseen perustuvia
tehokkaampia suodattimia.
Suodattimien riittoisuudet ovat laskennallisia ja perustuvat kyseisen epäpuhtauden osalta, jota suodatin on
suunniteltu poistamaan, muuten melko puhtaaseen veteen. Esimerkiksi, jos suodatin on suunniteltu
poistamaan rautaa, mutta vedessä on myös humusta, voi rautasuodattimen riittoisuus vähentyä suunnitellusta.
Vastaava ilmiö pätee kaikkiin suodattimiin, jolloin käytännön riittoisuus voi vaihdella ilmoitetusta suuntaan ja
toiseen.
Suodattimen tehon loppumisen voi päätellä painemittareiden paine-erosta vedenkulutuksen aikana,
suodatetun veden laadun heikkenemisestä tai vesianalyysin avulla. Kaivojen kausittaisilla laatuvaihteluilla on
vaikutusta riittoisuuteen suuntaan ja toiseen.
Suodattimen vaihto:
1. Varaudu pieniin vesivalumiin.
2. Sulje vedensyöttö molemmin puolin suodatinkoteloa.
3. Vapauta suodatinkoteloista paine, painamalla punaista nappia koteloiden päällä.
4. Avaa suodatinkotelo käyttäen koteloavainta.
Huom. kotelo ja suodatin ovat täynnä vettä, tämän vuoksi ne painavat useita kiloja.
5. Muista kumitiiviste! Se on joko kotelon reunoilla tai kiinnittynyt kotelon kanteen.
6. Vaihda vanha suodatin uuteen.
7. Voitele O-renkaat siihen tarkoitetulla rasvalla tai ruokaöljyllä.
8. Liitä ja kiristä runko kotelon kanteen, käyttäen mukana tullutta koteloavainta.
9. Avaa hitaasti vedensyöttö ja odota, että ilma poistuu kotelosta paineenvapautusventtiilin kautta ja
vettä tulee hieman ulos. Suodatinkotelo on nyt ilmattu.
10. Avaa vedensyöttö kiinteistölle hitaasti.
11. Varmistu ettei missään ilmene vesivuotoja.

Vaihtosuodattimien etiketit:

Nido tähän

Nido tähän

Nido tähän

Nido tähän

