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Vandbehandlingsanlæg til omvendt osmose
KINETICO
Drinking Water System Plus Deluxe VX

Fabrikat:
Kinetico Denmark ApS, Danmark

Mærkning:
KINETICO Drinking Water System 
Plus Deluxe VX

  Betingelser for montering og brug

1 Anlægget må benyttes til behandling af drikkevand.

Montering:

2 På tilgangsledningen til anlægget skal monteres en afspærringsventil.

3 På tilgangsledningen til anlægget skal endvidere monteres en kontrollerbar
kontraventil min. mediumkategori 2, jf DS/EN 1717, svarende til sikringstype
EA eller EC.

4 I ste det for kontrollerbar kontraventil kan der monteres en  tilbagestrøm-
ningsventil, som er godkendt til at erstatte en kontrollerbar kontraventil og
som  svarer til min. mediumkategori 2. Tilbagestrømningssikringen
monteres i henhold til VA-godkendelsen af den pågældende ventil.

5 Forbindes anlægget til vandinstallationen med fleksible slanger, skal disse
være af VA-godkendt type.

6 Med hvert anlæg skal følge en monterings- og betjeningsvejledning på
dansk.

7 Afløb for koncentrat og skyllevand skal ske frit til en vandlås over dennes
vandspejl.

Bemærkninger

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til vandbehandlingsanlæg-
gets tilslutning til vandforsyningsnettet og ikke til anlæggets effektivitet.

Med kontrollerbar kontraventil menes en kontraventil, der er konstrueret og/eller
monteret på en måde, der gør det muligt at kontrollere kontraventilens tæthed.
Kontraventilen kan fx være forsynet med et aftap på tilgangssiden, eller der kan
monteres en aftapningsventil mellem afspærringsventil og kontraventil.

  Beskrivelse og tekniske data

Anlægget fungerer ved omvendt osmose, som er en proces, der fjerner opløste
salte i vandet ved passage gennem en membran.

Der henvises i øvrigt til fabrikantens anvisninger.


