MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL
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Rostfria filter
Montering av filterpatroner
Följande tillvägagångssätt skall följas vid montering av filterpatroner i den
rostfria filterbehållaren:

Fig. 1

1. Lossa skruven som säkrar spännbandet och som håller ihop de två
delarna av filterhuset. Avlägsna därefter spännbandet (figur 1). Om filtret
är utrustad med skruvklämmor lossa och sväng ut dessa (figur 2).
2. Sätt i patronerna på den nedre centreringsplattan i huset. Se till att
patronerna är ordentligt centrerade på respektive plats.
3. Sätt på den övre centreringsplattan och skruva fast med medföljande
vingmuttrar (figur 3).
MIDI-, MAXI- och SUPERMAXI-behållarna är utrustade med stänger för att
fästa och centrera filterpatronerna (figur 4). Två eller fler 10” patroner kan
monteras ovanpå varandra med hjälp av de medföljande specialdiskarna.

Fig. 2

4. Sätt ihop de två filterhusdelarna igen, sätt på spännbandet och skruva
åt skruven. Skruva också åt eventuella skruvklämmor.
5. Montera en tryckmätare på filterbehållarens underdel (figur 5). Montera
även en tryckmätare samt en passande avluftningsventil på filterbehållarens överdel (figur 6).
6. Anslut inlopp (1, figur 7), utlopp (2, figur 7) och dränering (3, figur 7).
Montera ventiler i lämpligt material och med passande diameter.
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Fig. 4

7. Släpp försiktigt på vattnet genom att öppna inloppsventilen. Släpp
samtidigt ut luft genom avluftningsventilen. Kontrollera också att inloppstrycket inte är högre än maximalt tillåtet tryck för filtret (se märkplåt).

Byte av filterpatroner

Fig. 5

Det är nödvändigt att byta filterpatroner när differenstrycket är 1 bar över
filtret.
1. Stäng inlopps- och utloppsventilen (1, 2, figur 7)
2. Töm filtret på vatten genom att öppna dräneringsventilen. (3, figur 7)
3. Lossa skruven som säkrar spännbandet och som håller ihop de två
delarna av filterhuset. Avlägsna därefter spännbandet (figur 1). Om filtret
är utrustad med skruvklämmor lossa och sväng ut dessa (figur 2).
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4. Ta bort filterbehållarens övre del.
5. Skruva av vingmuttrarna och avlägsna dessa.
6. Avlägsna den övre centreringsplattan.
7. Ta ur filterpatronerna, rengör eller byt ut.
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