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Vattenfilter för kran  
En ny typ av vattenreningsfilter som effektivt renar ditt 
vatten från bakterier, metaller, alger, klor, restprodukter 
av kemikalier, alla typer av parasiter t.ex. 
Cryptosporidium som finns i Östersundstrakten. Filtret 
tar även effektivt bort oönskade smaker i vattnet. Den 
höga reningsnivån, utan kemikalier uppnås genom den 
patenterade högteknologiska 4-stegs filtreringen. 
Filtren består av fyra olika skikt (för högsta rening): en 
yttre, första filtreringen sker genom ett mycket 
finporigt keramiskt filter, den andra filtreringen genom 
ett inre högteknologiskt Nano-metall klustermedia 
(NMC) filter, därefter passerar vattnet genom filtrets tredje rening som är ett keramiskt filter 
för att slutligen passera en filterbädd av aktivt kol. Anläggningen monteras enkelt, direkt på 
din vattenkran, helt utan installationskostnad. Adaptrar för det allra flesta typer av kranar 
medföljer.  

 Funktioner:  
 · 3 olika lägen kan väljas med ett vred: dricksvatten, matlagningsvatten och tappvatten 
 · Flexibel reningsnivå efter behov, (hög rening, medel rening och orenat) 
 · Rengöringsbara filterpatroner utan återkontaminering mellan reningsstegen 
 · Enkelt installation, passar de flesta kranar, ingen monteringskostnad! 

Den effektiva reningen tar bort de flesta typer av föroreningar som kan förekomma i ditt 
vatten. Oavsett om ditt vatten är kommunallt eller om du har egen brunn så höjs reningsnivån 
av ditt vatten rejält och du kan dricka ett hälsosammare vatten utan bismak. Jämfört med 
traditionella anläggningar är PureEasy både effektivt, mycket billigt samt kräver inga extra 
tillsatser av kemikalier! En stor fördel är även att du själv kan avgöra om du vill installera 
rening av ditt vatten, oavsett vart du bor! 

 

Flödesschema som visar de fyra stegen för maximal rening - dricksvatten. 
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Tar bort:  

 · Bakterier *   · Rost   · Restklor   · Tungmetaller joner  

 · Alger   · Mask  
 · Organisk    
föroreningar  

 · Rester av olika kemikalier   

 · Föroreningar   · Obehaglig smak  · Giardia parasiter 
 · Cryptosporidium parasiter   
(Östersund)  

* vattenfilter kan till 100% ta bort bakterier i vatten så som: Escherichia coli, Staphylococcus, 
aureus, Salmonella typhi, Vibrio cholerae, Legionella pneumophila mfl. 
 

 
Tabell som visar storleken på bakterierna som tas bort. 
 

Patent:  
Vattenfiltren är skyddade av ett flertal patent. 

 · Patent nr: ZL200510033632.9  
 · Patent nr ZL200410091808.1  
 · Patent nr ZL200610034167.5  
 · Patent nr ZL200930073656.6  

  
Tekniska data:  

Flöde: Dricksvatten: ≥ 1L/min, matlagningsvatten: ≥ 2L/min, tappvatten: normalt flöde. 
Filtrets kapacitet:  ≥ 2.000 liter (beroende på vattenkvalitet) Betydligt mer vid kommunalt 
vatten. De yttre ytorna på filter är rengöringsbara (se nedan).  
Arbetstryck: 0,1 ~ 0.4 MPa  
Temperatur: 5 - 45 °C 
Material: ABS plast, keramik, Nano-metall kluster media (NMC), aktivt kol  
Mått: 7,6 × 13,5 × 15,2 cm  
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Vikt: 450gr. 
 
Installation:  
Ta bort strålsamlare från kranen och installera filtret enl. något av förslagen på bilden nedan. 

 

Hur rengör jag filterpatron?  

Ta ut filtersatsen genom att vrida filterlocket motsols. Borsta och rengör filtret med en fräsch borste 

samt slipa försiktigt av den keramiska ytan med det medföljande sandpapperet under rinnande 

vatten. Kontrollera att insidan av filterpatronen och den utgående slangen inte kommer i kontakt 

med orent vatten och smutsiga händer. Använd aldrig tvål eller rengöringsmedel för att rengöra 

filtret!  

 

 
 


