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Asennusohjeet 
 

Tuotekoodi Tyyppi Vaihtoväli 

2x FCCBL10BB Aktiivihiili 1 vuosi / 60 000 litraa 

TW30-3012-500 Osmoosikalvo, 2kpl. 2 vuotta tai tarpeen mukaan 

Vaihtoehtoinen osmoosikalvo: 

AQ061 Osmoosikalvo, 2kpl. 2 vuotta tai tarpeen mukaan 

 
Osmoosikalvon vaihtovälin kertoo viimeistään virtaaman hidastuminen tai veden laadun heikkeneminen. Jos 
lähtövesi on puhtaahkoa, voi osmoosi kalvo teoriassa kestää jopa yli 6 vuotta. Veden laadun mahdollisia 
muutoksia kannattaa seurata säännöllisillä vesianalyyseillä. 
 
Osmoosikalvojen vaihtaminen 
 

                          
 
Sulje vedensyöttö käänteisosmoosiyksikölle, vapauta yksiköstä paine   tyhjentämällä vesitankkia hieman ja 
lopuksi irrota sähköpistoke. 
 
Osmoosikalvo, 2kpl. 

• Pese kädet huolellisesti antibakteerisella saippualla tai käytä steriilejä käsineitä.  

• Nosta laitteen päällä oleva kansi pois ja avaa kaksi sen alta paljastuvaa takakannen sulkevaa ruuvia. 
Avaa seuraavaksi laitteen takaseinän alakulmissa olevaa ruuvia. Avattuasi em. kiinnitysruuvit, irrota 
takakansi nostamalla ylöspäin. 

• Avaa ja irrota pikaliittimet valkeiden suodatinkoteloiden päistä. Ensin irrotetaan punainen sokka 
kynnellä tai pienellä tasapäisellä ruuvimeisselillä. Pikaliitin irtoaa painamalla letkuliittimen juuressa 
olevaa kaulusta sisään ja saman aikaisesti vetämällä letkua / liitintä ulos. Vaihdon jälkeen pikaliitin 
asennetaan takaisin käänteisessä järjestyksessä. 

• Avataan valkea suodatinkotelo kiertämällä sen toista päätä, joka toimii kierteellisenä korkkina. 
Kierteet voivat olla tiukat, voit käyttää apuna koteloavainta. Uudelleen suljettaessa on tärkeää 
käyttää tiivisterasvaa, jotta avaaminen on jatkossakin helpompaa. 

• Kun kotelo on avattu, tulee osmoosikalvo ulos vetämällä näkyvästä muoviputkiosasta, sormin tai 
varovasti pihdeillä. Uusi kalvo asennetaan samoin päin takaisin. Muista voidella osmoosikalvon 
tiivisteet ja O-renkaat tiivisterasvalla, jotta ne eivät vahingoitu suljettaessa.  

• Sulje kotelo ja kiristä käsin tiukasti. Voit tehdä kevyen loppukiristyksen koteloavaimella. 

• Liitä pikaliittimet ja sokat takaisin paikoilleen, sekä takakansi kiinni. 
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Esisuodattimen ja jälkisuodattimen vaihtaminen 

 

• Suodatinkoteloita avataan hieman koteloavaimella, ylhäältä katsoen vastapäivään kiertämällä. 
Loppuavaamisen voi tehdä käsin kiertämällä. 

• Ota vanha suodatin pois, sen voi hävittää tavallisen sekajätteen joukossa.  

• Pese suodatinkotelot sisältä ja aseta uudet suodattimet sisään. 

• Kierrä kotelo kiinni ja tee loppukiristys koteloavaimella. Käytä tiivisterasvaa, jotta avaaminen on 
helpompaa. 

 


