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RENS AV COSMETAL DRIKKEVANNSKJØLERE
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BESKRIVELSE AV ISBANKEN 

Isbank

Fordamper

Drikkevannsløyfe

Tilkobling drikkevannsnettet

Tilkobling til tappekranen

Jclass TOP

Niagara IN

Avløpsslange

Drikkevannskjølerens isbank er fylt med vann via tilkoblingen ”Fill Icebank”. 

Vannet i isbanken kjøles ned av fordamperen og holdes i sirkulasjon av en 
sirkulasjonspumpe.

Drikkevannsløyfen er ca. 1 cm på innsiden av fordamperen.

Drikkevannet blir kjølt ned av vannet i isbanken.

Det er ingen fysisk kontakt mellom vannet i isbanken og drikkevannsløyfen.

Drikkevannsløyfen er kun en forlengelse av byggets drikkevannsnett. 

RENSING AV DRIKKEVANNSLØYFEN
Kvaliteten på drikkevannet fra drikkevannskjøleren er identisk med vannet inn. 
Har man mye humus, kalk eller odører i vannet, bør man ha et rensefilter før 
maskinen.

Det er ingen behov for å rense drikkevannsløyfen med mindre det er forurensninger 
i drikkevannsnettet. Man renser drikkevannsløyfen ved å åpne tappekranen og la 
rent vann skylle sløyfen.

RENSING AV ISBANKEN
På grunn av den lave temperaturen på vannet i isbanken og sirkulasjonspumpen 
som holder vannet i bevegelse, er det ingen grobunn for mikrober og alger. Er 
maskinen i daglig bruk kan man skifte ut vannet i isbanken et par ganger i året. 

Skal ikke maskinene være i bruk en periode, tøm isbanken på Jclass. Rens isbanken 
på Niagara før oppstart som beskrevet under her. 

På Jclass, legg ned nivåslangen og tapp ut vannet i en bøtte. Flytt inntaksslangen 
over på ”Fill Icebank” og la det renne noen liter med rent vann gjennom isbanken. 
Sett på plass nivåslange og fyll isbanken til maksstreken på nivåslangen

På Niagara, koble til en slange på avløpet. Flytt inntaksslangen over på fyll ” Ice 
Bank”. Tapp 20-30 liter vann i en bøtte. 

Nivåslange
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Colia et selskap i Festivo - Porkka Group
Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte 
god service til våre kunder. 

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland`s 
totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.
Alle produktene i Porkka`s portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som 
Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større 
gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer. 

Vi representer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste 
for å gi våre kunder den best tenkelige service. 


