Technische Handleiding
Actief koolfilter
MWF AK30
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Eigenschappen
Het actief koolfilter MWF AK30 bestaat uit een kunststof huls die gevuld is met koolgranulaat. Het
actief kool bindt organische stoffen in het regenwater en neutraliseert daardoor geur, kleur en
smaak.

Schematische tekening

Technische gegevens
Afmetingen
Diameter aansluiting
Max. debiet
Max. statische druk
Drukverlies
Watertemperatuur

680x173 (lxø)
32mm spie (lijm)
30 l/min
4 bar
0,7 bar
0 – 35°C
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Disclaimer: deze technisch handleiding geeft of impliceert geen garantie voor het ontwerp en de toepassing van de genoemde
producten. Mijn Waterfabriek heeft bij het opstellen van deze instructie de hoogst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Indien
echter als gevolg van de voorschriften of daarin opgenomen gegevens, toch schade in welke vorm dan ook mocht ontstaan
dan is Mijn Waterfabriek daarvoor nimmer aansprakelijk.
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Instructies voor installatie
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het filter dient verticaal geplaatst te worden in een drukleiding.
Voor en achter het filter moet een afsluiter geplaatst worden.
De aansluitingen moet verlijmd worden op PVC-drukleidingen of fittingen.
De stromingsrichting is van onder naar boven door het filter.
Zorg voor voldoende ruimte rondom zodat het filter losgedraaid kan
worden.
Na plaatsing dient u het filter met 50-60 liter water te spoelen voor
ingebruikname.

Instructies voor plaatsing en vervanging actief kool
Het kool moet worden vervangen wanneer de kleur, geur of smaak veranderd en/of de
doorstroomsnelheid afneemt.
1. Sluit de afsluiters
2. Bescherm het gebied onder het apparaat voor mogelijke waterdruppels.
3. Draai de schroeffitting 32mm aan boven- en onderzijde los en ontkoppel het filter volledig
zodat u deze kunt verwijderen.
4. Laat het water eruit lopen.
5. Schroef één van beide schroeffittingen 110mm los en verwijder deze.
6. Verwijderen het actief kool uit de fitting en vervang deze door 3 liter nieuw actief kool
7. Verwijder al het vuil dat is vrijkomen. Maak de schroefdraadafdichting droog en smeer deze
in met vaseline of siliconen smeermiddel.
8. Draai de schroeffitting 110mm weer handvast.
9. Spoel het filter door zodat het koolstofpoeder verwijderd is en het water helder is.
10. Plaats het filter weer terug in de drukleiding en draai de schroeffittingen 32mm handvast
aan.
11. Open de afsluiters in de drukleiding zodat er weer waterdruk staat op het filter.
12. Controleer op lekkage op de schroeffittingen en draai deze zo nodig vaster aan.
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