
Kasutusvaldkond
Vahetusfiltrit DRUFI Start kasutatakse DIN 1988 
nõuetele vastavates joogiveesüsteemides filtri-
armatuurina. 
Paigaldamiseks kasutada ainult SYR’i universaal-
flantsi, flantsi HWS 2000 või ristflantsi. 
Ühendusflantsid ei sisaldu komplektis ja need tuleb 
eraldi tellida. 

Mudeli kirjeldus
Surve vahe alusel töötav hooldusnäidik. Paigaldus-
asend on vabalt valitav. Filtrialuse värv takistab 
vetikate kasvu. Peenfilter Niro-võrgust, alumine 
läbilaskeava 100 µm. Komplekti kuuluvad flantsitihend, 
sisekuuskantkruvid flantsi paigaldamiseks ning 
sisekuuskantkruvide montaaživõti. 
Ühendatavad suurused DN 20 kuni DN 32, 
ühendusflants keermesäärikuga, sisekeere soovi 
korral. 

Töösurve: max 16 bar
Töövahend: joogivesi vastavalt DIN 1988
Jõudlus: 4,0 m3/h, ∆ρ 0,2 bar
Paigaldusasend: eelistatult peatelg vertikaalselt

Kõik kasutatud materjalid sobivad kasutamiseks 
joogiveega ja on vastavalt testitud. 

Paigaldus
Kinnitage vahetusfilter DRUFIstart sisekuuskant-
kruvide abil survekindlalt, peatelg hoida horisontaalselt 
või vertikaalselt. Kontrollige flantsi tihendi asendit. 
Sisekuuskantkruvide survekindlaks pingutamiseks 
pingutage risti, mitte kõrvuti olevaid kruvisid! 
Vt joonis 3. 

Hooldusnäidik
Kui filter on määrdunud, annab survevahe näidik 
punaseks värvudes märku läbipesu vajadusest.
DIN 1988 kohaselt peab filtriküünalt vahetama 
vähemalt iga 6 kuu tagant. 

Joonis 1
Survevahe näidik läbipaistev –
filter ei ole määrdunud.

Joonis 2
Survevahe näidik punane –
filter on määrdunud.

Joonis 3. Montaaž

Filtri vahetamine

- Sulgege blokeeringud.
- Vabastage süsteem tühjenduskorkide abil rõhu alt.  
- Vabastage filter ühendusflantsi küljest ja võtke 

filter välja.
- Vajadusel puhastage filtri korpus külma puhta 

veega.
- Vahetage filtriküünal.
- Kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.
- Paigaldage filtri korpus, pingutades sisekuuskant-

kruvid ühendusflantsil survekindlaks ning 
pingutades vastakuti, mitte kõrvuti asuvaid 
kruvisid.

- Avage uuesti blokeeringud.



Paigaldusmõõtmed

Flantsi suurus Kõrgus Paigaldamispikkus
DN H [mm] I [mm] L1 [mm]
20 134 90 158
25 134 100 174
32 134 105 191

L1 = paigaldamispikkus koos keermesäärikutega, väliskeere
I = paigaldamispikkus ilma äärikuteta

Seadet on lubatud paigaldada ja hooldada ainult 
vastava väljaõppega spetsialistidel. 

Seadet tuleb kaitsta külma, kemikaalide, värvide, 
lahustite ja lahustiaurude eest. Mitte paigaldada 
pesuruumidesse. Puhastada väljastpoolt ainult külma 
veega.

Tugevaid tõukeid või lööke saanud plastikosad välja 
vahetada (ka siis, kui nähtavad kahjustused 
puuduvad). Vältida tugevaid rõhulööke, sest nt 
magnetventiilid võivad praguneda. 
Pakend toimib transpordikaitsena. Tugevalt kahjus-
tunud pakendiga seadet mitte paigaldada!

Varuosad

Tihenduskomplekt tihendi, kruvide ja 
sisekuuskantkruvide võtmega
2315.00.964

Filter DRUFI Start
2315.00.963

Survevahe alusel 
juhitava hooldusnäidiku 
läbipaistev kate
2315.00.965

Tühjenduskork O-rõngaga
2315.00.916
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