Ionic Vinterlagring
Tusen takk for at du har valgt
Renholdsbutikken og Ionic som
din leverandør til rengjøring av
fasader og vinduer.
Vi erfarer at de fleste setter anleggene
sine til lagring i de kaldeste årstidene.
Vann og frost fører ofte til skader. Her har
vi prøvd å samle noen tips til hva du selv
kan gjøre for best å ta vare på anlegget
ditt. Sjekk gjerne med bruksanvisningen.
Kontakt oss gjerne for en kopi.
Vi har de siste årene hatt åpent hus i
slutten av november og i begynnelsen av
mars for å se over systemet ditt. Benytt
deg gjerne av denne muligheten

Quick Fix:
•

Tøm alle filtre,
pumper og slanger
fullstendig for vann.

•

Ikke glem teleskopstengene.

•

Vask over anlegget.

•

Sørg for kjølig, men
frostfri lagring

•

Smør opp alle
bevegelige deler

RENHOLDSBUTIKKEN AS
Schweigaardsgate 34F
0191 Oslo
Telefon 417 31 000
post@renholdsbutikken.no

ZERO /V4
Store anlegg i bil / henger
•

Les bruksanvisningen nøye.

•

Det er viktig at anlegget
lagres frostfritt.

•

Tøm tanken, filtrene, pumper
og slanger fullstendig for
vann.

•

Har du saltbeholder, kontakt
oss.

•

Sediment og karbonfilter tas ut av filterhusene. Filtrene
skiftes til våren.

•

RO filteret skal tømmes fullstendig for vann, før det skylles grundig
med rentvann (TDS 0) i min 10 minutter (såkalt flushing). Full så
filtret med rentvann (TDS 0: ikke vann fra springen, men rent DI
vann, dette er viktig pga bakterie og rester av organisk materiale).
Plugg filtrene godt og lagres stående. Om våren, før arbeidsstart,
tøm filteret og flush det i minimum 3 minutter med TDS 0 vann, tøm
det, og sett i drift.

•

DI filter: Er filteret i god stand (vannet ut av RO og DI filtrene er TDS
rent), kan det bli stående i systemet. Løsne forsiktig på den sorte
låseringen, men la filterlokket bli på. Koble fra koblingen i bunn.

•

Nuclear filter (NGDI: Hvis ditt system har dette filteret og filteret er i
god stand: Samme prosedyre som på DI filteret.

•

UV-filter: Hvis systemet ditt har dette filteret: Løsne forsiktig og
lagres separat. Dette filteret skal byttes hver 12måned. Mange gjør
dette i mars.

•

Batteri: Koble vekk batteriet slik at det ikke tappes. Sørg for at
batteriet er rent og pent. Batteriet skal lades periodisk, evt bruk en
smartlader.
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QUATTRO RO
Portabelt anlegg med RO filter
•

Les bruksanvisningen for tips.

•

Tøm alle filtre, pumper og slanger fullstendig
for vann. Koble fra alle koblinger.

•

Sediment- og karbonfilter tas ut av filterhusene. Disse skiftes til våren.

•

RO filter: Flush RO filteret i 20 minutter. Tømmes
fullstendig for lagring.
(Til våren flushes 10 min før arb.start).

•

DI filter: Se prosedyren for Zero.

•

Påse at anlegget lagres kjølig, men frostfritt

QUATTRO PPM/DI
Portabelt anlegg
•

Her finnes det forskjellige systemer. Alle er levert standard
med DI filter, men noen systemer har andre typer filter i
tillegg.

•

Tøm alle filtre og slanger fullstendig for vann. Koble fra alle
koblinger.

•

Hvis anlegget ditt inneholder sediment- og karbonfiltre, skal
disse tas ut av filterhusene. Disse skiftes til våren.

•

DI filter: Se prosedyren for Zero

•

Sjekk alltid bruksanvisningen.

•

Påse at anlegget lagres kjølig, men frostfritt
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CADDY
Portabelt anlegg
•

Caddy finnes både som 1, 2 og 3 filtersystemer.
Disse er levert med DI filter som standard.
Noen ganger også med andre typer filtre i tillegg.

•

Tøm alle filtre og slanger fullstendig for vann.
Koble fra alle koblinger.

•

Hvis anlegget ditt inneholder sedimentilter,
skal dette tas ut av filterhuset, og erstattes til
våren.

•

DI filter: Se prosedyren for Zero

•

Påse at anlegget lagres vertikalt og kjølig, men frostfritt

FILTERTRALLE
Portabelt anlegg
•

Tøm alle filtre og slanger fullstendig for vann.
Koble fra alle koblinger.

•

Sedimentilter (green) og karbonfilter (brun) tas av.
Disse skiftes til våren.

•

DI filter (blue): Hvis TDS kvaliteten ut av DI filteret
er 0, sørg for at filteret er helt tomt for vann.

•

Påse at anlegget lagres kjølig, men frostfritt
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