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B R U K S A N V I S N I N G

HUMUS 40 CLASSIC



HUMUS 40 CLASSIC innehåller ett speciellt macro-
poröst aktivt kol som renar vatten från humusämnen.

Utrustningen är byggd för kontinuerlig rening av
vatten till ett normalhushåll och klarar toppar
upp till 20 liter/minut.

Höjd: 1200 mm · Röranslutning: 3/4” · Min: 1,5 bar · Max: 8 bar
Maxkapacitet: 20 l/min

Vid leverans ingår:

• Komplett filtertank med aktivt kol, stigarör och
   fördelningshuvud med anslutningskopplingar

• Vattenanalys för efterkontroll

Humus 40 Classic

Tillbehör:
Armatursats med tre kulventiler och två 
stycken enmeters flexibla anslutningsslangar. 
Anslutning: R20.

Handelsvägen 15 A · 973 45 LULEÅ
0920-25 88 22 · www.correct.se 



FRÅN BRUNN

TILL HUSHÅLL

1.

1. Hydrofor/hydropress
2. Förbigång (rekommenderas)
3. Filtertank

2.

3.

1. Släpp försiktigt på vattnet till filtret.

2. Öppna en kran i hushållet försiktigt och spola tills underkornen (färgat   
 vatten) har försvunnit och vattnet blivit klart. Det kan ta flera minuter.

3. Nu är installationen klar och filtret redo att tas i bruk.

Monteringsanvisning

Placera vattenreningsutrustningen i frostfritt våtutrymme. Beakta VA-byggnorm vid installation. 
Montera komponenterna i följande ordning:

Uppstart



Stäng vattnet till/från filtret, släpp på trycket.

Lossa anslutningarna på fördelningshuvudet till filtertanken. OBS! Om sexkantnippeln lossas 
ska den tätas om med loctite 5331 eller gängtape/lin och dras åt försiktigt.

Gänga av fördelningshuvudet.

Lägg ikull tanken och spola ur det gamla kolet. Kontrollera att stigarröret med sil samt fördel-
ninghuvudet med sil är rena och hela.

Ställ tillbaka stigarrör/bottensil i filtertanken, täck över hålet till stigarröret så att inget kis eller 
kol kan komma in.

Fyll kis så att bottensilen på stigarröret täcks, ca 6 kg.

Fyll på 25 kg kol (1st säck).

Blås eller borsta bort smuts och koldamm från stigarrörets topp och från gängorna på filtertan-
ken och fördelningshuvudet. Smörj o-ringen på fördelningshuvudet och toppen på stigarröret 
med armaturfett, gänga på fördelningshuvudet. Fördelningshuvudet ska bara dras åt för hand.

Montera tillbaka filtret.

Renspola kolet från underkorn (se bruksanvisning för repektive modell).

OBS! Humusfiltret måste vara i bruk ca 1-2 dygn innan eventuell pH-dosering startas.
Det aktiva kolet höjer pH-värdet under de första dagarna när det är nytt.

FILTERTANK STIGARÖR MED BOTTENSIL

sexkantnippel

FÖRDELNINGSHUVUD

sil

Byte av kolsats


