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KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA
SUOMALAISIIN OLOIHIN
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1. Yleisesittely
Toimintaperiaatteensa vuoksi suodatin ei tee juomakelvottamasta vedestä
juomakelpoista !!!
Suodatin on suunniteltu etenkin vapaa-ajan asuntojen saunavesien puhdistukseen.
Suodatin puhdistaa näkyvät epäpuhtaudet mökin saunavedestä, silloin kun vesi
otetaan järvestä, joesta tms. vesistöstä pumppaamalla joko käsin tai
vesiautomaatilla.
Mökkivesisuodatin poistaa vedestä kiinteät aineet kuten hiekan, pieneliöitä,
siitepölyä, humusta jne.
Suodattimen toiminta perustuu veden mekaaniseen puhdistukseen suodatinkankaan avulla. Pumpattu vesi kulkee kankaan läpi, johon veden epäpuhtaudet
tarttuvat. Tämä lisää teknisten laitteiden kuten vesipumppujen, painepesureiden,
vesikalusteiden ja lämminvesivaraajien toimintaikää ja –varmuutta.
Kankaan vaihtoväli on n. 1 kk käytöstä ja veden puhtaudesta riippuen.
Suodattimen runko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka soveltuu niin
järviin, jokiin, lampiin sekä meriveteen. Runko-osan ansiosta suodatinkangas on
suojassa kotelon sisässä joka lisää suodattimen vaihtoväliä ja estää
suodatinkankaan mekaaniset vauriot, sekä suojaa uv-säteilyltä.
Uutta suodatinkangasta saa LVI-alan liikkeistä edullisesti metritavarana.
Kysy ilmanvaihtokoneiden suodatinkangasta. (Kotilämpö, Vallox, Enervent yms.)
Suodatinkankaan kiinnitys joko kumilenkeillä tai nippusiteillä.

2. Tekniset tiedot
Mitat:

420 x 190 x 200 mm

Suodattimen pinta-ala:

0,125 m²

Suodattimen erotuskyky:

20 µm

Liitin:

R1”, ulkokierre

Materiaali:

Ruostumaton teräs

Suodatinkangas:

G3 synteettinen muovikuitu, koko 350x430mm

Pakkaukseen sisältyy:

Mökkivesisuodatin ( koostuu runko-osasta,
suodatinverkosta ja päätykannesta ) sekä 1 kpl
suodatinkankaita
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3. Asentaminen
Asenna suodatin vaaka-asentoon, siten että imureiät ovat alaspäin.
Käytä tukevaa, liikkumatonta alustaa, esimerkiksi laituriin kiinnitettyä vesivanerin
kappaletta. Kiinnitä myös imuputki alustaan kiinni, ettei suodattimen runko rasitu
kohtuuttomasti imuputken ja veden liikkeistä.
Pohjalevy kannattaa valmistaa siten, että se on helppo irroittaa laiturista, jolloin
saat suodattimen nostettua ylös huoltoa varten.

Ruostumattomien kiinnitystarvikkeiden käyttöä suositellaan!
Huomioi myös uimarit, veneilijät ja kalastajat. Merkitse suodattimen paikka
tarvittaessa. Älä asenna suodatinta paikkaan, missä vesi ei kierrä tarpeeksi.
Suositeltava paikka suodattimelle on n. 1 metrin syvyisessä vedessä, 0,5 metriä
pohjasta suojaisassa paikassa laiturin alla, missä veden kierto on riittävä.

Syksyllä käytön jälkeen älä jätä suodatinta jäihin, vaan puhdista runko-osa, hävitä
käytetty suodatinkangas ja säilytä suodatinta varastossa.
Runko-osalle suositellaan pesua miedolla pesuaineella syksyllä lopettaessasi käytön.
Kansi

Verkko

Runko
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4. Käyttö ja huolto
Suodatinta tulee käyttää ja huoltaa ohjeiden mukaan, sekä seurata säännöllisesti
sen toimintaa. Suodattimen toimintaa seuratessa tarkista, että:
 Vesi ei virtaa suodatinkankaan ohi.
 Putkien näkyvät liitokset ovat kunnossa.
 Vesi virtaa vapaasti suodattimeen.
Puhdista imureiät, ja vaihda suodatinkangas tarvittaessa.

Suodatinkankaan vaihto:
1. Avaa päätykansi, ja vedä suodatinpatruuna ulos rungosta.
2. Irroita käytetty suodatinkangas ottamalla kumilenkit irti.
3. Kääri uusi suodatinkangas paikoilleen varovasti suodatinverkon päälle.
Vaihda kumilenkit tarpeen vaatiessa.
4. Puhdista imureiät ja suodattimen runko sisältä ennen patruunan
asennusta paikoilleen.
5. Aseta patruuna takaisin paikoilleen ja sulje päätykansi.

Kankaan koon tulisi olla vähintään 35 x 43 cm.

Käytetyn suodatinkankaan voi hävittää kotitalousjätteen seassa.
Älä laita kompostoriin, tai heitä sitä luontoon.
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5. Häiriötilanteet
Vesi on likaista:
-

Tarkista, että suodatinkangas on kunnolla patruunan päällä, eikä vesi pääse
virtaamaan kummastakaan päädystä suodatinkankaan ohi.

-

Tarkista, ettei suodatinkankaassa ole reikiä

Vettä ei tule tai sitä tulee vain vähän:
-

Tarkista suodatinkankaan ja imureikien kunto. Likaisessa vedessä suodatinmateriaali ja imureiät voivat tukkeutua lyhyessäkin ajassa suodatettavan
veden puhtaudesta riippuen.

-

Tarkista liitoksien kunto, sekä takaiskuventtiilin toiminta. Puhdista
takaiskuventtiili tarvittaessa miedolla pesuaineella.

Suodatinkankaan asennusvinkki:
Aseta uusi suodatinkangas siten, että
reunat tulevat verkko-osan ylitse n. 1-2 cm
molemmista päistä, ja limittäin toinen toisensa
päälle 2-4 cm.
Kastuessaan kangas tiivistyy toisiinsa kiinni.
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6. Takuuasiat
Suodattimella on yhden vuoden takuu
1. Takuu alkaa ostopäivästä ja koskee mahdollisia materiaali- ja
valmistusvikoja. Takuu ei kata välillisiä vahinkoja.
2. HV Metal Oy pidättää oikeuden päättää viallisen osan korjaamisesta tai
vaihtamisesta. Asiakas vasta kuljetuskustannuksista siinä tapauksessa,
jos toimenpiteet johtuvat takuuehtojen laiminlyönnistä.
3. Vahingot, jotka aiheutuvat laitteen huolimattomasta tai väkivaltaisesta
käytöstä, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä tai normaalista
kulumisesta eivät kuulu tämän takuun piiriin.
3. Takuukorvauksissa ostajan on esitettävä asiallisesti täytetty
takuutodistus tai eritelty ostokuitti.

Takuuasioissa pyydämme teitä kääntymään suoraan HV Metal Oy:n puoleen.

Valmistaja:
HV Metal Oy

Puh. (02) 865 1140

LY: 0907996-6

Ratakaari 27

Sposti: hannu@hvmetal.fi

Kotipaikka: Eura

27500 Kauttua

www.hvmetal.fi

Oikeudet muutoksiin pidetään.
04-2017-MV
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