
Eco Water AS er et norsk selskap 
som har spesialisert seg på utvikling 
og distribusjon av vannrensesystemer 
og hurtigkoblinger for flere 
bruksområder og lokasjoner.

Lang erfaring

Personlig service  

Dokumenterte renseegenskaper

Veiledning

Rengjøring av keramisk filter

Eco Friendly
Eco Friendly+
Eco Friendly Light
Eco Friendly Fast
Eco Friendly Easy

Eco Solution
Eco Dental Rack Unit
Eco Rescue+
Eco Rescue Flex



Steng stoppekran på vanninntak [1]. 
Dersom det er montert stoppekran på 
uttaket [2] stenges også denne.
Slipp deretter ut trykket i anlegget ved 
å gjøre en av følgende:
   • Åpne en vannkran/fontene e.l. som
     er koblet til vannrensesystemet
   • Trykk på de røde lufteventilene [3]                
     på renseenheten.

RENGJØRING AV KERAMISK FILTER
Det keramiske filteret har noe forskjellig utseende i de 
forskjellige vannrenseenhetene. I Eco Solution finner du seks 
keramikkstaver montert på en rondell. I de fleste andre 
modeller består det keramiske filteret av én keramisk stav.

Eksempler på anlegg:
(konfigurering av anlegg kan variere):

Stoppekran [1]

Stoppekran [2]

Stoppekran [2]

Stoppekran [1]

Lufteventil [3]



Pusse/skrubbe forsiktig med medfølgende 
pad/svamp under rennende vann.
(Rengjøringsprosessen forenkles om man 
skrur stavene ut én og én. Husk å skru de 
forsiktig tilbake uten å bruke makt. )

NB! Ikke bruk såpe/vaskemiddel eller 
“vanlig” kjøkkensvamp/klut (dette vil 
tette porene i filteret).

Ta forsiktig ut 
keramikkstaven/-stavene 
av filterhuset.

Åpne filterhuset til høyre 
(ceramic filter, angitt på toppen 
av braketten) med hendene, 
eller med medfølgende 
plastnøkkel [4].

Sett filteret/filterstavene 
tilbake i filterhuset.
Påse at O-ringer ligger 
korrekt plassert i sporet 
i toppen av filterhuset.

Plastnøkkel [4]
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Åpne vanntilførsel på inntaket [1]. NB! IKKE på uttaket, 
stoppekran [2], dersom det er montert.
Ta ut luften i systemet gjennom de røde lufteventilene [3]. 
(dette for å unngå mye luft i rør og tilkoblede enheter som 
f.eks. vannkjølere, tannlege-unit, autoklav etc.)
Åpne stoppekran på vannuttak [2] dersom det er montert.
Sørg for å la vannet renne litt i kraner, fontener, vannkjølere, 
kaffemaskiner osv. Dette for å få ut evnt. luft i systemet. 
Renseanlegget er nå klar til bruk.

Skru på filterhuset.
NB! Ikke bruk for mye kraft.

Eksempler på anlegg:
(konfigurering av anlegg kan variere):

Stoppekran [1]

Stoppekran [2]

Stoppekran [2]

Stoppekran [1]
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