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Functie
Het Water Filtersysteem houdt vuil tegen tot 25 Mikron.
Het Carbon Filtersysteem houdt vuil tegen en verwijderd ongewenste bestanddelen uit het
water. Deze ongewenste stoffen zijn onder andere vrij chloor, organische verbindingen,
ammonium enz. Neveneffect is dat het ook de biologie verwijderd.
Een Carbon filter heeft tevens een filterende werking voor niet opgeloste bestanddelen in
water. Dit betreft deeltjes die fysiek tegengehouden worden door de kaars. Een Carbon kaars
is niet selectief. Dit betekend dat voedingstoffen en medicatie ook tegengehouden worden
door de kaars. Het is dus zaak dat deze na de Carbon filtering toegediend dienen te worden.

Installeren
Op de blauwe kop van de container staan pijlen c.q. In / Out genoteerd.
Pijl naar armatuur of “In” betekend dat dit de ingaande water. Pijl van armatuur af of “Out”
betekend dat dit de uitgaande, behandeld water aansluiting betreft.
De Filters zelf hebben geen boven en of onderkant en kunnen dus direct geplaatst worden.
Plaats het Filter systeem na de pomp.

Vervangen Filter
Bij een Vuil Filter is het niet aan te geven hoeveel water behandeld kan worden. Dit is sterk
afhankelijk van de hoeveelheid vuil. De Filter zal op een gegeven moment zwart gaan zien, of
op een bepaald moment haast geen water meer doorlaten. Voorkom dit en als u merkt dat
de waterdruk afneemt en of dat er algengroei ontstaat is het tijd voor vervanging.
Een Carbonfilter adviseren wij te gebruiken voor de duur van 3 tot 5 maanden. En indien
opmerkbare doorslag optreedt, zoals algengroei.

Onderhoud
Deze Filtersystemen zijn zogenaamde “low maintenance” modellen. Dus vernieuw het Filter
en maak de container schoon met alleen water.

Garantie
Wij geven 5 jaar garantie op deze producten indien zij volgens bovenstaande gebruikt
worden. Breuken zijn uitgesloten.

Voor vragen kunt u ons mailen info@aquanaturetec.nl
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