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Quick Clean vandfilter:

TEA-behandlet vandfilter i metalhus med manometer og 
aftapningshane. Filterindsats i rustfrit stålvæv AISI 304, 
filterfinhed 100 mikron (my) (100 my = 0,1 mm).
Filterindsatsen er udskiftelig. 
Max. vandtemperatur 90° C. Max. arbejdstryk 10 bar.

Anvendelse:
Til brug i installationer, hvor der er problemer med uren-
heder i vandet. Opsamler rustpartikler, sand og andre 
urenheder i trådvævet. Velegnet til vandinstallationer 
for beskyttelse af vandrør, ventiler, pumper m.v., via 
aftapningshanen kan udslamning løbende foretages.

Installation:
Gennemskyl røret grundigt inden installation.
Det er vigtigt at vandfiltret installeres med vandflowet i 
pilens retning og filtret skal altid monteres lodret.

Installer filtret et let tilgængeligt sted, så du kan aflæse 
manometeret og udføre vedligeholdelse uden besvær.
Filtret må ikke udsættes direkte for sollys eller kemiske
dampe. 

Udslamning:
Filtret skal jævnligt udslammes f.eks. én gang pr. 
måned via udslamningshanen. 
Indsatsen kan udtages og rengøres efter behov. 

Filtret bør monteres tæt ved et gulvafløb, eller der kan 
udslammes ned i en spand - se foto.

Der må IKKE monteres en slange på udslamnings-
hanen af hensyn til sikring af installationen mod risiko 
for tilbageløb/sug.

Ved normal drift 
manometeret vil ca. stå i
denne position.

Tid til udslamning 
manometeret vil stå ved 
denne position.

  Vandfiltret skal 
  installeres i           
  pilens retning



Udskiftning af indsats:

Hyppigheden for  udskiftning af filterindsatsen afhænger af mængden af   urenheder i vandet. 

Vedligeholdelse skal udføres mindst hver sjette måned for at sikre god hygiejne. 
Brug ikke rengøringsmidler for at rengøre trådvævsindsatsen men anvend en grov børste.
Hvis dette ikke afhjælper tilstopningen kan en ny trådvævsindsats tilkøbes.
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Modelprogram for filterindsatse:               
Indsats 100 my:      VVS-nr:                   Indsats 800 my:       VVS-nr:
Filter indsats 3/4”  39 8967.806            Filter indsats 3/4”  39 8967.906
Filter indsats 1”         39 8967.808    Filter indsats 1”         39 8967.908
Filter indsats 1 1/4”           39 8967.810    Filter indsats 1 1/4”           39 8967.910
Filter indsats 1 1/2”  39 8967.811    Filter indsats 1 1/2”  39 8967.911
Filter indsats 2”   39 8967.812    Filter indsats 2”   39 8967.912

Tryktabsdiagram Quick clean vandfilter


