
 

 

 

Ionic Rentvanns- filteranlegg 
 
Rekkefølge: 

   Fire filter; tre forkjellige 
    1 x Carbon (Kullfilter) - Filtrerer ut klor og grove partikler 

2 x Green – Filtrerer vannet ned til 30 ppm. Ved bruk av to Green, 
forbruker man mindre filtre totalt sett, fordi man sparer det siste for 
mye forurensning. 
1 x Blue – Ioniseringsfiltret. Filtrerer vannet ned til 0 ppm 

 
 

Montering: 
   Carbon + Green + Green + Blue 

Vannet fra kranen, kommer inn i bunnen av Carbon og går ut av bunnen til 
Blue. Svært viktig at vannet filtreres i riktig rekkefølge, ellers vil Blue-filteret 
bli oppbrukt på kort tid. Montering av slangen på undersiden gjør at hele 
anlegget står mer stabilt under bruk. Filtrene har ikke noe opp og ned, det 
viktige er rekkefølgen. 
 

 
Filterskifte: 

Filtrene har en fargeskifte- funksjon, som visuelt indikerer når det er på tide å 
skifte filter.  
Green skifter farge til Beige 

  Blue skifter farge til Brown 
Carbon er ikke fargskifte filter, men vi anbefaler å skifte for hvert femte Blue- 
filter. 
Farge indikasjonen er ikke eksakt, man bør måle vannet med en ppm-måler. 
Ved utslag over 7 ppm, vil ikke resultatet bli godt nok. Bytt da Blue- filteret. 
Green- filtret skiftes ved behov etter fargeindikasjon. Skiftes dette for sent, 
forbruker man unødvendig mye av Blue- filtret. Når man bytter Green- 
filteret, skifter man bare det første (nr to i rekkefølgen). Deretter setter man 
det siste Green- filteret (nr tre i rekkefølgen) på plass nr to. Det nye settes på 
plass nr tre.  

 
Tips: 

 La alltid vannet renne et par minutter ut av springen og gjennom slangen, før 
det kobles til anlegget. Dette for å skylle ut eventuelle rester og partikler som 
har bygd seg opp. 

 Mål vannet før rensing for å få en indikasjon på renhets- nivået. Bør ikke 
overstige 300 ppm. 

 Steng av vannet ved pauser og avbrekk, for å spare filtrene for unødvendig 
rensing. 

 Ikke stol på fargeskifteindikasjon, mål alltid før filter skift. 

 Tøm anlegget for vann før lagring. Dette for å unngå bakterievekst og lukt. 
Koble fra alle slangene, også de i toppen. 

 Tåler ikke frost, da kan plasten sprekke. 
 


