EMPRO-100 ja EMPRO-250 Raakaveden suodatus:
Tässä yleisluontoisessa asennusohjeessa on kuvattu vaatimuksia EMPRO vedenpuhdistuslaitteelle raakaveden esisuodatukseen ja
pumppaukselle. Valittaessa pumppuja ja suodatuskomponentteja tulee valintaa tehdessä huomioida kyseisen komponentin valmistajan
valinta ja käyttöohjeet.

Raakaveden esisuodatus laitteessa:
- EMPRO-100 ja EMPRO-250 laitteissa käytetään raakaveden esisuodatukseen kuitusuodattimia joiden tarkoitus on suojata vedenpuhdistuslaitteistoa raakaveden mukana tulevilta
epäpuhtauksilta. Esisuodatinyksikössä EMPRO-100ES käytetään 5µm 10” kuitusuodatinta. Esisuodattimet vaihdetaan kaikki kerralla ja niiden valinnassa on noudatettava laitteen valmistajan
antamia ohjeita. Takuuaikana käytetään laitteen valmistajan toimittamia tähän ja tarkoitukseen valitsemia esisuodatinpatruunoita. Muiden toimittajien toimittamien suodattimien käyttö
aiheuttaa takuun raukeamisen!
- Suodatinpatruunat vaihdetaan kun laitteeseen syttyy punainen merkkivalo ”F” suodattimen tukkeentumisen merkiksi. (Huom! Punainen merkkivalo voi syttyä myös raakaveden syöttöhäiriön
vuoksi). Suodatin patruunat vaihdetaan myös talviseisokin jälkeen.

Laitteen esisuodattimien vaihtaminen:
- Suodattimien vaihtaminen aloitetaan sulkemalla raakaveden syöttö (hana kiinni jos sellainen on syöttövesi putkessa tms.). Käynnistä laite ”N” kytkimestä ja odota kunnes punainen valo ”F”
syttyy. Nyt kun paine on poistunut esisuodatusyksiköstä voit avata esisuodattimien purkit. (esisuodatin purkit eivät aukea käsin jos syöttöveden paine on päällä!)
- Ota vanhat suodattimet pois purkeista ja pese ja kuivaa purkit. Varmista että purkkien sisäpinnoille ei jää roskia yms. Vanhoja suodattimia ei saa pestä eikä käyttää pesun jälkeen uudelleen!

Raakaveden lisäesisuodatus:
- Riippuen käytettävän raakaveden laadusta EMPRO vedenpuhdistuslaitteessa kannattaa käyttää lisäesisuodatusta ennen vedenpuhdistuslaitetta. Suodatinpatruunana käytetään
20…60μm 10” tai 20” suodatin patruunaa. Jos vedessä on erityisen paljon epäpuhtauksia voidaan käyttää seuraavia lisäesisuodatin vaihtoehtoja [1.], [2.] ja [3.].
Jos raakavesi tulee esim.
➢ [1.] Merestä tai järvestä, jossa ei ole havaittavaa humus- tai leväkasvustoa sivuaineet lähinnä hiekka.
➢ [2.] Merestä, järvestä tai porakaivosta, joissa on pohjalietettä, hiekkaa, leväkasvustoja, humusta jne.
➢ [3.] Pintavesi- tai porakaivosta, jossa ei ole huomattavaa määrää hiekkaa, savea, hapettunutta rautaa jne.
Jos raakaveden ottopaikan olosuhteet ovat erityisen haastavat käänny esisuodatinvalinnoissa Finnvodan asiantuntijan puoleen.

Raakaveden pumppaus:
- Raakavesipumppua valittaessa täytyy varmistua (jos pumppu on varustettu painesäiliöllä ja painekytkinohjauksella), ettei pumpun Max. starttimäärää / tunti ylitetä ja pumppu pystyy pitämään
kaikissa tilanteissa syöttöveden paineen alueella 2.7…6.0 bar. Imuputken halkaisija min. D32mm. tai suurempi pituus Max. 40m.
- Varmista pumpun valmistajalta, että pumpun Max. imukorkeutta ei ylitetä. Varmista myös pumpun riittävä paineentuottokyky asennuskohteen pumpun imukorkeudella.
- Raakavesipumppuna ei tule käyttää ”Isku-Jet” tyyppistä vesiautomaattia laitteen magneettiventtiilin rikkoontumisvaaran takia! (Jos kyseisen tyyppistä pumppua kuitenkin halutaan käyttää, on
pumpun ja laitteen väliin asennettava painesäiliö paineiskujen vähentämiseksi.)

Raakaveden imupupuolen putkisto:
- Raakavesipumpun imupuolen putkistoon ei saa asentaa muita suodattimia kuin pohjaventtiili (mallia verkkoimusuodatin + takaiskuventtiili). Imuputken pää täytyy asentaa paikkaan, jossa
raakaveden mukana ei tule roskia tms. jotka voivat tukkia imusiivilän.
- Imuputken asennuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota liitosten tiiveyteen! Jos raakaveden joukkoon joutuu ilmaa se aiheuttaa vakavan puhdistuslaitteiston vaurioitumisriskin!! Ilman
joutumisen raakaveden joukkoon tunnistaa mm. siitä että, korkeapainepumppu pitää käydessään epätavallista ”rapinaa” ja esisuodati purkit eivät täyty kokonaan vedestä. Vuoto on korjattava
ennen laitteen käytön jatkamista. (Imuputken ilmavuodon löytäminen voi olla vaikeaa, koska mitään ei vuoda luotopaikasta ulos.)

1.0. EMPRO-100 Raakavesipumpun vaatimukset.
Laitteiden asennuskaavio:
EMPRO-100 tarvitsee raakavettä noin 5 litraa minuutissa.
Paine min. 2.5…2.7 bar, max 6 bar vedenpuhdistuslaitteen
sisääntulossa + (huomioi nostokorkeus rannasta laitehuoneen
tasolle!). Jos raakavesipumppu on sellainen, että se vaatii
painesäiliön, säädä säiliön kalvopaine n. 0,2 bar pienemmäksi
kuin pumpun käynnistyspaine. Pumpun käynnistyspaine tulisi
olla noin 2,5…2,7 bar!!
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1.1. EMPRO-100 ja 250 Raakavesipumpun vaatimukset.
Kellutuspoiju
D20…35cm

0.2…0.3m

Merkkipoiju
D10…25cm

Naru esim. Motonet
75-00442
Taipuisa imuletku
3…5m esim. Motonet
38-8332.

Min.0.5…1.0m

Min.2.0…3.0m

Vedenpuhdistuslaiteen asennustilasta vedetään avoveteen
muoviputki esim. PEM-32 tai 40 riippuen siitä miten pitkä
imuputki on. Imuputki asetetaan rantaan rauhalliseen paikkaan,
jossa ei siitä ole haittaa veneilylle tai muulle rannassa
liikkumiselle. Imuputken päähän asennetaan taipuisaa
imuletkua halkaisijaltaan (d32mm tai 40mm) letkua noin
3…5m. Imuletkun päähän asennetaan takaiskuventtiilillä
varustettu meriveden kestävä imusihti. Imusihtiin asennetaan
kuvanmukainen pohjapaino esim. betoninen pihakivi, jonka
paino on noin 8…15Kg. Kiveen porataan reikä ruostumattomalle
ankkurilenkille. Ankkurilenkkiin kiinnitetään sopivaa vahvaa
narua, joka sidotaan noin 1m korkeudelta imusihdistä.
Imusihdin- ja kellutuspoijun väliin jätetään veden syvyydestä
riippuen 0.5m…1m pituinen naru. Kellutuspoiju kannattaa jättää
vedenpinnan alle, jotta mainingit eivät riuhdo kannatusnarua
poikki. Narun yläpäähän sidotaan kellutuspoiju halkaisija voi olla
20…35cm. Betoninen paino ja kellutuspoiju tulee valita siten,
että betoninen paino pysyy pohjassa ja kellutuspoiju pystyy
kannattelemaan imusiivilää välivedessä. Poiju ei saa myöskään
olla liiansuuri, että se ei noista painoa pohjasta ylös. Sopiva
asennus syvyys imuputken sihtipäälle olisi n.2…3m riippuen
meren- tai järvenpohjan laadusta. Jos pohjassa on irtonaista
humusta, hiekkaa tms. joka voi tukkia imusihdin niin imuputken
pää kannattaa laittaa syvempään veteen. Imuputken paikan
rannassa voi merkata erillisellä merkkipoijulla varoittamaan
veneellä liikkujia pinnanalla olevasta estetä.
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3.0. EMPRO-250 Raakavesipumpun vaatimukset.
Laitteiden asennuskaavio:
EMPRO-250 tarvitsee raakavettä noin 10 litraa minuutissa.
Paine min. 2.5…2.7 bar, max 6 bar. Jos raakavesipumppu
on sellainen, että se vaatii painesäiliön, säädä säiliön
kalvopaine n. 0,2 bar pienemmäksi kuin pumpun
käynnistyspaine. Pumpun käynnistyspaine tulisi olla noin
2,5…2.7 bar.
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4.0. EMPRO-100 ja250 vedenpuhdistuslaitteiden
vaatimukset porakaivoasennuksessa.
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Varmista seuraavat asiat:

Kuitusuodatin
10” 1µm

1. Varmista että, porakaivopumppuyksikkö pystyy
pitämään raakaveden paineen kaikissa käyntitilanteissa riittävän korkeana Min.2.5…2.7…Max. 6bar
vedenpuhdistuslaitteelle sisään menossa!
- Jos esim. painesäiliön kalvossa on vuoto raakaveden
syöttöpaine voi pudota liian alas ennen kuin
porakaivopumppu ehtii nostaa raakaveden syöttöpaineen
riittävän ylös. TÄMÄ ON YLEISIN SYY RAAKAVEDEN
SYÖTTÖHÄIRIÖIHIN.

- Tarkista pumpunvalmistajan manuaalista kalvopainesäiliön
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oikeat kalvonpaineet ja säädä ne tarvittaessa. Jos painesäiliön
kalvo vuotaa tai kalvopaine on väärä aiheuttaa tämä
vedenpuhdistuslaitteeseen käyntihäiriön (punainen
merkkivalo syttyy ja laite pysähtyy).
2. Painekytkimen toimita.
- Tarkista pumpunvalmistajan manuaalista oikeat pumpun
käynnistys- ja pysäytyspaineet säänä ne tarvittaessa.

3. Porakaivopumpun sallittu max. starttimäärä / tunti.
- Varmista että, pumpun max. Starttimäärää / tunti ei ylitetä.
Tarkista pumpunvalmistajan manuaalista on sopiva
painesäiliön mitoitus kun vedenpuhdistuslaite ottaa vettä
sisäänsä 5L/min EMPRO-100 tai 10L/min EMPRO-250.
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Uusien suodatinpatruunoiden asentaminen EMPRO-100 ja 250:
- Käytä laitteen valmistajan suosittelemia suodatinpatruunoita (Tämä on laitetakuun edellytys). ”Lankakerä” tyyppisiä suodattimia
ei saa käyttää!
- Katkaise raakavedensyöttö ennen suodattimien vaihdon aloittamista. Käynnistä laitteen vedenpuhdistus [N]-kytkin ja odota kun
laitteen punainen merkkivalo syttyy käännä [N]-kytkin nollaan. Huom! Suodatin purkit eivät avaudu raakaveden paineen ollessa
päällä!!
- Noudata suodattimen vaihdossa erityistä huolellisuutta ja puhtautta.
- Käytettyjä suodatinpatruunoita EI SAA PESTÄ JA KÄYTTÄÄ UUDELEEN!
- EMPRO-100 vedenpuhdistuslaitteen esisuodatinyksikössä on kaksi 10” esisuodatinta. Asenna kuitusuodatin 1µm
vedenpuhdistuslaitteen vasemmanpuoleiseen- ja 5µm aktiivihiilisuodatinpatruuna oikeanpuoleiseen suodatinpurkkiin.
- EMPRO-250 vedenpuhdistuslaitteen esisuodatinyksikössä on kolme 20” esisuodatinta. Asenna kuitusuodatinpatruuna 20µm
suodatinyksikön vasemman puoleiseen suodatinpurkkiin ja aktiivihiilisuodatinpatruuna 5µm suodatinyksikön keskimmäiseen
suodatinpurkkiin. Asenna kuitusuodatinpatruuna 1µm suodatinyksikön oikeanpuoleiseen suodatinpurkkiin.
- Aseta uusi suodatinpatruuna purkkiin siten, että purkin pohjassa oleva ohjausolake menee suodatin patruunan sisälle.
Pidä purkkia pystyasennossa kun asetat sitä paikoilleen ja varmista samalla, että suodatinpatruuna yläpää osuu varmasti
suodatinyksikön kannessa olevaan ohjausholkkiin.
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