
Test af FIL-Reset 15000 Trykfilter 

Med indbygget 24 watt UV 
 

Start den 12. juli 2011 
 

Bassin 2 x 4 meter og 70 cm. dyb. 
 

Beboer 5 sumpskildpadder & 26 guldfisk 



Test af FIL-Reset 15000 
  

15. juli 2011 Algerne har skiftet farve, de er blevet 

mørkere. 2 skildpadder solgt, der er nu ”kun”                 
3 skildpadder og 26 guldfisk tilbage.  

 
Bemærk: Skildpadder sviner ekstra meget 



Test af FIL-Reset 15000 
  

20. juli 2011 Mørkt vand, fiskene kan nu anes                  

på 10 til 15cm. Vanddybde. 
 

Utroligt når filtret kun har været aktivt i 8 dage   



Test af FIL-Reset 15000 
  

22. juli 2011 Vi har i dag prøvet og rense filtret         
for slam og de første døde alger.  

 

Dejligt nemt med dreje håndtaget - vi slukkede filtret 

og pumpen, drejede 20-30 omgange og slammede  
ud, affalds vandet var nærmest helt sort. 



Test af FIL-Reset 15000 
  

På filtrets udslamningsstuds er der som standard en 
kuglehane som sørger for at filtret er helt tæt,          

når det fungere i alm. drift. 
 

Skal tilkøbes som ekstra udstyr på alle  
andre trykfiltre. 



Test af FIL-Reset 15000 
  

Hanen gør det nemt og tappe affalds vandet ned i en 
vandkande så planterne kan få det gode gødning, og 

der kan evt. påsættes en slange så vandet kan         
ledes direkte til et plantebed. 

 

Vi tændte pumpen for at kunne slamme filtret ud og  
lod vandet løbe - til det igen var rent. 



Test af FIL-Reset 15000 
  

Da filtret nu var renset - skulle vi bare dreje på       
funktionsgrebet så kørte filtret igen på dammen. 

 

Der er en lille flyde prop inde i glasset der viser hvornår 

filtret skal renses, proppen var endnu ikke kommet     
til syne, men vi kunne se vandet havde skiftet farve, 

hvilket  betyder mange af algerne var fjernet fra    

dammen og endt i det ultra smarte filter.  
 

Testen fortsætter…... 



Test af FIL-Reset 15000 
  

26. juli 2011 Det har regnet meget den sidste uge, så 
filtret har fået nyt vand og arbejde med, så testen 

kommer nok til at tage lidt ekstra tid. 
 

 Fiskene er nu kommet til syne… HERLIGT 



Test af FIL-Reset 15000 
  

26. juli 2011 Vi renser filtret i dag for anden gang    
og vandet er mørkebrunt igen.  

 

Ros til filtret - utroligt hvad det har optaget  

og komposteret.  



Test af FIL-Reset 15000 
  

Snedig detalje, hvis du har børn eller andre              
pille fingrer: Håndtaget kan tages af.  

 
FIL-Reset filter er ikke bare smarte - men       

gennemtænkte og effektive, og gør                
vandrensning til en leg! 



Test af FIL-Reset 15000 
2. august 2011 

  

Padderne hygger sig i solen i dag. 
  

Vi kan nu se helt ned til bunden af dammen. 

 
Fisk og skildpadderne stortrives  



Test af FIL-Reset 15000 
2. august 2011 

  

Vandet bliver nu flottere og flottere for hver dag       

der går - utrolig effekt filtret allerede har haft.  



Test af FIL-Reset 15000 
4. august 2011 

  

Vandet er nu næsten blevet krystal klart og bliver    

flottere for hver dag.  
 

Der er intet så godt som en havedam med               
rent og krystal klart vand! 



Test af FIL-Reset 15000 
6. august 2011 

  

Vi slutter testen i dag, lækkert og krystal klart vand.  

 
Utroligt men sandt - på under 1 måned har filtret     

forvandlet vores mudderpøl til en  
krystal klar havedam 



Test af FIL-Reset 15000 
6. august 2011 

  

Vandet er nu så rent at vi må konstaterer at filtret er 

absolut godkendt - og kan på det varmeste anbefales. 
 

Testen tog lidt længere tid end forventet, men vi har  
testet en meget beskidt havedam i meget nedbør 

og sommerens solrig og enormt varme vejr. 



Test af FIL-Reset 15000 
Afslutte 6. august 2011 

  

Vi kan varmt anbefale dette trykfilter, og særligt når 

der sammenlignes med alle andre former for                
trykfilter på markedet. 

 
Vi har kunne konstatere følgende: 

5 stjerner ud af 5 mulige 

Filtret er utroligt effektivt, samt nemt at bruge og vedligeholde. 

Det kræver ikke kræfter, arbejdes eller regntøj at rense filtret.  

Der er en stor indbygget UVC enhed (24W) monteret i filtret. 

Flydeprop der indikere hvornår det er tid til rensning. 

Udslamningen leveres med sikkerhedskuglehane. 

Meget nem rengøring med dreje grebet. 

Leveres med indbygget flowindikator. 


