NW25TE (-CTN) + NW32TE + DUO (-CTN) + TIO + NW50TE + NW500TE
Montage- en onderhoudshandleiding
1. Beschrijving van de zeefbuis
1. Kop met geperforeerd inox rooster
3. Verdeelbuis + zeef

2. Centreerinrichting met 3 inox stangen

2. Behandeling en vulling van de beker
De technische voorschriften met betrekking tot het gamma NW18 – 25 – 32 dienen eveneens
nageleefd voor deze modellen.
Voor de modellen NW 25 TE, DUO & NW 32TE
a) Verwijder de beker van de filter
b) De kop met zijn geperforeerde inox rooster (stuk nr. 1) van de verdeelbuis wegnemen
c) De buis met de zeef op de bodem van de beker aanbrengen waarbij u de punt van de
zeef in het aftapgat plaatst (onderaan in de beker)
d) De centeerinrichting met 3 inox stangen naar beneden laten glijden tot de buis geen
speling meer heeft en perfect gecentreerd is.
e) De productlading (actieve kool, polyfosfaten, …) in de beker gieten waarbij u ervoor
zorgt dat er niets terechtkomt in de buisopening. Het maximumniveau van het
behandelingsproduct bevindt zich op 2 cm van de bovenrand van de beker.
f) Zorg ervoor dat de draad en de dichting proper blijven.
g) De kop met geperforeerd inox rooster (stuk nr. 1) terug op de verdeelbuis plaatsen.
h) Schroef de beker op de kop met blote handen. De sleutel dient voor de demontage.
N.B. : Het is mogelijk dat stuk nr. 1 achterblijft in de filterkop tijdens de demontage. Het is niet
nodig hem te verwijderen. Volg de verschillende behandelstappen met uitzondering van de
punten 2. en 7..
Voor de modellen NW25TE-CTN, DUO-CTN & TIO
Uw filter is uitgerust met een containerpatroon (CTN) om de actieve kool (of andere
behandelingsproducten) op te nemen. Dit CTN patroon is identiek voor alle modellen. Het vrije
binnenvolume is 0.57 liter. De binnenste openingen van het patroon zijn 0.6 mm ; in de
bovenste zeef zijn de openingen 0.3 mm.
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a) Verwijder de beker van de filter
b) Verwijder het CTN patroon door het naar beneden te trekken (geen draaibewegingen
maken [schroeven of losschroeven] om het patroon te verwijderen)
c) Schroef het zwarte deksel van het patroon los
d) Vul container met actieve kool (of een ander product) tot aan het “max” aangegeven
niveau. Met het vaatje CINTROPUR heeft u 6 ladingen actieve kool.
e) Draai het deksel opnieuw op de container
f) Breng het gevulde patroon in de filterkop aan. Zoals in puntje b) let u erop dat u het
patroon plaatst door verticaal omhoog te duwen zonder cirkelbewegingen te maken
[schroeven of losschroeven)
g) Schroef de beker op de kop met blote handen. De sleutel dient voor de demontage.

Voor het model TIO, wordt het patroon met actieve kool met de steun van de filterzeef verbonden.
Verwijder deze steun met zeef om zijn vervanging te verzekeren. De zwarte cilindervormige adapter
kan onderaan het patroon bevestigd blijven.
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