RENT VANN
TIL HJEM OG FRITID

KFC-T renser vannet i en
filtreringsprosess. Vannfilter
for montering på benk. Kobles
direkte på kranen. Vannfilter
med 1 kullfilterpatron som tar
bort partikler smak, lukt og klor
fra vannet. På kjøkkenbatteriet
monteres det inn en enhet som
fører vannet gjennom filteret.
Tilbake til kjøkkenbatteriet
kommer renset drikkevann.
Kjøkkenbatteriet fungerer ellers
som vanlig.

KF DOUBLE renser vannet i
2 filtreringsprosesser. Vannfilter
for vann med vond smak, lukt
eller farge. Vannfilter for montering
i benk med forfilter og kullfilter
som tar bort partikler, smak ,
lukt , klor og farge fra vannet.
Filterenheten tar liten plass i
kjøkkenbenken. Filterenheten er
enkel å montere og egner seg til
hus og hytte.

KF DOUBLE MED UV renser
vannet i 3 filtreringsprosesser.
Denne modellen egner seg der
hvor vannet er av usikker bakteriologisk kvalitet. Eksempler
kan være vann fra brønner, ubehandlet overflatevann, vann fra
bekker eller tjern etc.

KF RO er et komplett drikkevannsystem med 4 filtreringsprosesser. Filtersystemet renser
vannet og lagrer det i egen tank
som følger med. KF RO renser
vannet fritt for salter, tungmetaller, nitrat, nitritt, kjemikalier,
radioaktive gasser og organisk
innhold. Anlegget tar liten
plass og monteres enkelt under
oppvaskbenken.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

KF DOUBLE
KF Double renser vannet i 2 filtreringsprosesser. Vannfilter for vann med vond smak, lukt eller
farge.
Vannfilter for montering i benk med forfilter og kullfilter som tar bort partikler, smak , lukt , klor og
farge fra vannet. Filterenheten tar liten plass i kjøkkenbenken. Filterenheten er enkel å montere og
egner seg til hus og hytte.
KFC-T
KFC-T renser vannet i en filtreringsprosess. Vannfilter for montering på benk. Kobles direkte på
kranen. Vannfilter med 1 kullfilterpatron som tar bort partikler smak, lukt og klor fra vannet. På
kjøkkenbatteriet monteres det inn en enhet som fører vannet gjennom filteret. Tilbake til kjøkkenbatteriet kommer renset drikkevann. Kjøkkenbatteriet fungerer ellers som vanlig.
KF RO
KF RO renser vannet med to forfilter, et partikkelfilter, og til slutt et kullfilter som tar bort smak, lukt
og klor. Vannet går så inn i RO membranen som stopper salter og urenheter med 95-99% effekt.
Vannet går så inn i lagringstanken. Når du åpner for vann i drikkevannskranen på benken går vannet
gjennom ytterligere et kullfilter. Du får krystallklart vann i glasset.
KF DOUBLE M/UV
Vannfilter for montering i benk med forfilter/kullfilter som tar bort partikler, smak , lukt , klor og
farge. UV kammeret desinfiserer vannet. Filterenheten tar liten plass i kjøkkenbenken.
Filterenheten er enkel å montere og egner seg til hus og hytte.
Vedlikehold
Forfilterpatroner byttes etter 6 - 8 mnd.
Kullfilterpatroner bytter hver 6 mnd.
UV lampe (for KF double m/UV) byttes 1 gang pr år.
Membran (for KF RO) byttes etter 3-4 år avhengig av forbruk.
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