
TRIAQUA-V
Háromtöltetes ivóvíztisztító- és vastalanító készülék

FELHASZNÁLÁS:

Háztartási ivóvíztisztító készülék, mely eltávolítja a vízben oldott vasat és tisztítja a bejövő vizet.

A SZŰRŐHÁZAKBAN TALÁLHATÓ TÖLTETEK ÉS JELLEMZŐIK:

 Ezüsttel impregnált aktívszén betét
 Eltávolítja a szabad aktív klórt
 Eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat
 Eltávolítja a halogénezett metán származékokat
 Eltávolítja a vízben leggyakrabban előforduló kloroformot
 Nagymértékben csökkenti a szervesanyag-tartalmat

 Katalitikus vas-mangántalanító töltet
 Határérték alá csökkenti az ivóvízben lévő vasat

 25 μm-es mechanikus szűrő
 Eltávolítja a mechanikus szennyeződéseket

MŰSZAKI ADATOK:

Hálózati víz nyomása: max. 10 bar
Kezelendő víz hőmérséklete: max. 40 °C
Átfolyó teljesítmény: max: 4 liter/perc
Csatlakozó méret: ¾”- os belső menet 
Felépítése: három darab 10”-os szűrőház sorba kapcsolva, fali függesztővel ellátva
A kezelt víz minősége: max. 1 mg/l bemenő vastartalom esetén a készülék a víz vastartalmát 0,3 

mg/l alá csökkenti
A készülék kapacitása: ~ 8000 liter, a vastartalomtól és a víz szennyezettségétől függően
Betétcsere esedékessége: amikor a készülék teljesítménye 1 l/perc alá csökken

A BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE:

 A készüléket célszerű olyan helyre telepíteni, ahonnan csak ivásra, főzésre alkalmas vizet kívá-
nunk vételezni. 

 Nagyon fontos hogy a készülék betéteit szárazon szállítsuk mivel így korlátlan ideig eltarthatóak.
 A betétek bekötésének helyes sorrendje a víz folyási irányában: 

1. aktívszén-betét, 2. vastalanító töltet, 3. polipor betét. 
(A készüléket úgy kell bekötni, hogy a mechanikus szűrő (polipor finomszűrő) legyen a legutolsó. A beté-
tek sorrendjének megváltoztatása a készülék helytelen működését eredményezi!)

 Az aktívszén és vastalanító betét szemcséi a szállítás során finom port dörzsölnek le egymásról.
Ez a por a polipor betétet azonnal eltömítené, ezt elkerülendő, a berendezés elindítását az aláb-
biak szerint végezzük. (A beüzemelés előtt a betétekről a védőfóliát távolítsuk el.)
1. Először helyezzük be az aktívszén betétet a helyére, a vastalanító és a polipor csészéjét ne te-

gyük fel. Indítsuk el a víz folyását, a kimosódó fekete poros vizet egy vödörbe gyűjtsük össze.
2. Másodszor helyezzük fel a vastalanító betétet a csészéjével, az ezen átfolyatott vizet a polipor

betét helyén folyassuk ki egy vödörbe.
3. Végül helyezzük be a polipor betétet is. 

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket fagyveszélyes helyen üzemeltetni tilos!
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