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NW25TE-CTN + NW32TE + DUO + DUO-CTN + TIO
Pokyny pro montáž a údržbu

1. Popis sací trubice

2. Obsluha a plnění jímky

Pro tyto modely rovněž platí technické pokyny pro řadu NW 18 - 25 - 32.

• Pro modely NW 25 TE, DUO a NW 32TE

a) Odšroubujte jímku filtru.

b) Vyjměte hlavici s mřížkou z děrované nerezové oceli (součást čís. 1) z rozptylovací 

trubice.

c) Vložte trubici s hrubým filtrem do dna válce špičkou do vypouštěcího otvoru (ve dně 

válce).

d) Nasuňte středicí zařízení se 3 kruhovými tyčemi z nerezové oceli směrem dolů tak, až 

nemá trubice žádnou vůli a je plně vystředěna.

e) Nasypte materiály (aktivní uhlí, polyfosfáty atd.) do válce, přitom dbejte, aby se žádný 

z nich nedostal do otvoru trubice. Maximální úroveň čisticích materiálů je 2 cm od 

horního okraje válce.

f) Zajistěte, aby závit a spoj zůstaly čisté.

g) Nasaďte hlavici s mřížkou z děrované nerezové oceli (součást čís. 1) na rozptylovací 

trubici.

h) Ručně našroubujte jímku  do hlavy filtru. Klíč slouží pro demontáž.

Poznámka: Během demontáže je možné ponechat součást čís. 1 v hlavě filtru. Není nutné ji 

vyjímat. Provést jednotlivé obslužné činnosti kromě bodu 2 a 7.

• Pro modely NW25TE-CTN, DUO-CTN a TIO

Filtr  je spojen s  vložným  pouzdrem (CTN),  které zajišťuje polohu při  plnění  aktivního  uhlí 

(nebo  jiných  čisticích  látek).  Pouzdro  CTN  je  shodné  pro  všechny  modely.  Jeho  vnitřní 

1. Hlavice s mřížkou z děrované nerezové 

oceli

2. Středicí zařízení se 3 kruhovými tyčemi z 

nerezové oceli

3. Rozptylovací trubice a hrubý 

filtr
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užitečný obsah je 0,57 litru. Spodní část pouzdra je opatřena otvory o průměru 0,6 mm, otvory 

v jeho horní části mají průměr 0,3 mm.

a) Vyjměte válec filtru.

b) Vyjměte pouzdro CTN stažením směrem dolů (neotáčejte jím při vyjímání ze strany 

na stranu).

c) Odšroubujte černou horní část pouzdra.

d) Naplňte  pouzdra  aktivním uhlím  (nebo  jinými  čisticími  látkami)  až  po  vyznačenou 

úroveň "max". Balení CINTROPUR obsahuje aktivní uhlí pro 6 naplnění.

e) Našroubujte vrchní část zpět na pouzdro.

f) Vložte naplněné pouzdro do hlavice filtru. Stejně jako v bodě b) se pouzdro zasune 

svisle bez otáčení (ze strany na stranu).

g) Ručně našroubujte válec do hlavice. Klíč je pro demontáž.

U modelu TIO se pouzdro s aktivním uhlím připojuje na držák mřížky filtru. Při výměně se vyjme držák 

i s filtrem. černý válcovitý nástavec může zůstat připojený ke dnu pouzdra.


