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MASSASUODATIN OHJEET
 
Oppaan voi ladata pdf-tiedostona verkosta: www.rexnordic.fi
Lue tämä opas huolellisesti ja säilytä se turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.
Tämä opas koskee suodatinlaitetta (nimi ja viite), joka on kuvattu liitteenä olevassa asiakirjassa TEKNISET TIEDOT. Kaikkien säh-
köasennusten tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

Euroopan pienjännitedirektiivi 2014/35/EY.
EN 60335-2-41, kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – turvallisuus, 

erityisvaatimukset pumpuille.

Asennus on siksi tehtävä noudattaen kaikkia määräyksiä, jotka koskevat ”rajattuihin tiloihin asennettujen sähköasennusten ra-
kentamista, kuten uima-altaat ja suihkulähteet” tai vastaavaa kullakin alueella tai kussakin maassa voimassa olevaa standardia. 
Laitteen sähköasennukset saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Tätä laitetta ei ole suunniteltu kokemattomille henkilöil-
le tai henkilöille, joilla on fyysinen, aistinvarainen tai psyykkinen vamma, paitsi mikäli se tehdään työnjohdon tai turvallisuus-
vastaavan valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti.

• Hiekan korkeus saa olla enintään 2/3 säiliön korkeudesta.
• On tärkeää tarkistaa, että imuaukot eivät ole tukossa.
• Tarkista lian määrä suodattimessa säännöllisesti.
• Laitetta ei saa kytkeä päälle altaan käytön aikana.
• Älä käytä laitetta, ellei sitä ole valmisteltu asianmukaisesti.
• Suodattimen toimiessa ÄLÄ KOSKAAN koske suodatinta märillä käsillä tai silloin, kun suodatin on märkä.
• Kun käsittelet suodatinta tai venttiiliä, kytke virtalähteestä VIRTA POIS.
• Varmista, että maa on kuiva ennen kuin kosketat sähkölaitteita.
• Älä upota laitetta veteen tai sijoita sitä paikkaan, jossa se voi jäädä upoksiin.
• Älä anna lasten äläkä aikuisten istua laitteen päälle tai nojata siihen. Lapsia on valvottava, jotta taataan, etteivät he leiki 

laitteella.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai valtuutetun huoltoasentajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava 

virtajohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Viallinen komponentti tai komponenttisarja on vaihdettava mahdollisimman pian. Käytä vain osia, jotka ovat myyjän 

hyväksymiä.
• Laite on kytkettävä jännitelähteeseen (katso pumpun arvokilvestä), jossa on maadoitettu liitäntä ja joka suojataan jäännös-

virtalähteellä (RCD), jonka jäännösvirta on enintään 30 mA, tai eristysmuuntajalla.
• Estä uima-altaan käyttö, jos jossain suodatusjärjestelmän (-järjestelmien) osassa havaitaan vaurioita.
• Kun altaan vettä käsitellään kemiallisilla tuotteilla, on aina suositeltavaa noudattaa vähimmäissuodatusaikaa, jotta altaan 

käyttäjien terveys on terveysmääräysten mukaisesti suojattu.

1. PAKKAUKSEN OSAT
Tämä laite on suunniteltu maan päälle asennettuihin altaisiin.

LUKU-
MÄÄ-
RÄ

OSAT

1 Jalusta

1 Puhallusmuovattu suodatinkotelo

1 Pumppu

1 Venttiili

1 Hihnasarja

1 Painemittari

1 Ø38 mm venttiilin ja pumpun liitäntäletku (sisältää metalli-
kiinnikkeet)
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ASENNUSVAATIMUKSET
Yksi aikuinen pystyy kokoamaan tämän laitteen 2 tunnissa. Noudata tämän oppaan vaiheisiin jaoteltuja ohjeita. Varmista ennen 
asennusta, että käsilläsi on seuraavat työkalut:

*Jotkin mallit sisältävät suppilon

2. ENNEN KUIN LIITÄT SUODATTIMEN
2.1.	SIJAINTI
Aseta suodatin tasaiselle ja kiinteälle pinnalle vähintään 3,5 metrin etäisyydelle altaasta (kullakin alueella tai kussakin maassa 
voimassa olevien uima-altaiden vakioasennusmääräysten mukaisesti) altaan pohjan tasolle, jotta puhdistuspiiriin ei pääse 
ilmaa ja varmista, että suodatin on aina esivalmisteltu. Suodatin on suojattava auringolta ja sateelta ja pidettävä riittävän tuule-
tetussa tilassa käytön aikana. Älä koskaan peitä sitä käytön aikana.

Asennuksessa on käytettävä enintään 4,5 metrin pituisia letkuja, jotta suodatinlaite voidaan sijoittaa tasaiselle ja kiinteälle pin-
nalle vähintään 3,5 metrin etäisyydelle altaasta. Jos letkut ovat liian lyhyitä, ota yhteys huoltoon.
On tärkeää tarkistaa, että imuaukot eivät ole tukossa.
Jos olet epävarma jostakin asennuksen aikana, ota yhteyttä laitteen toimittajaan.

2.2. KOKOAMINEN
Kun laite on paikallaan, toimi seuraavasti: (Ks. sivut 10–14.)
1. Kiinnitä suodatin massasuodattimeen mallin mukaan (Ø300-s. 10–14). Kiinnitä pumppu jalustaan mukana toimitetuilla 

ruuveilla ja aluslevyillä.
2. Aseta sisempi keräin oikein suodattimen pohjalle.
• Peitä suodattimen sisäpuolella sijaitsevan keräysastian suu muovisuojalla, jotta hiekka ei pääse sisään (kuva 3).
• Laita hiekka suodattimeen: hiekan korkeus saa olla enintään 2/3 säiliön korkeudesta (kuva 3).
• Poista suodattimen aukosta hiekkajäämät ja poista suojamuovi.
3. Aseta valintaventtiili paikalleen ja kiinnitä se metallipannalla tai tiivisteellä (kuva 4).
• Kiristä venttiilin ja suodattimen yhdistävän metallipannan ruuvi tiukasti (kuva 4).
4. Painemittarin yhde.
5. Liitä valintaventtiilin (PUMP) ja (RETURN) liittimet vastaaviin letkuihin ja kiristä ne tiukasti kiinnikkeillä (kuva 6).

HUOMAUTUS: Tarkista, että käytät letkuja, joiden kanssa suodatuslaite voidaan sijoittaa ja kiinnittää tasaiselle, kiinteälle pin-
nalle, joka on yli 3,5 metrin etäisyydellä altaasta.

TYÖVAIHEET TYÖKALUT

Letkunkaulusten kiristä-
minen

7 mm:n Stecker-/ristipää-
ruuvimeisseli

Pumpun ruuvien kiristä-
minen

13 mm:n kiintoavain

Keräinputken suojaus Muovinpala*
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3.	YLEMPI	VALINTAVENTTIILI	
VENTTIILITYYPIT	JA	NIIDEN	TOIMINTA
A 5-tieventtiili: Suodattimen päällä olevalla valintaventtiilillä valitaan suodattimen tila, joita on 5: suodatus, vastavirtahuuhte-
lu, letkujen huuhtelu, tyhjennys ja virtauksen sulkeminen.
B 6-tieventtiili: Tässä venttiilissä on samat tilat kuin 5-tieventtiilissä sekä suodatushiekan ohitustoiminto (recirculation).

Säädä venttiilin asentoa seuraavasti:
• Irrota laite verkkovirrasta.
• Paina lujasti venttiilin päällä olevaa vipua niin, että etukehä irtoaa pesästään ja sitä voi kääntää.
• Käännä vipua varovasti, kunnes etukehä on halutun asetuksen mukainen.
• Vapauta vipu hitaasti ja varmista, että etukehä sopii paikalleen.

4. KÄYTTÖ
Suodattimen toiminta perustuu sisällä olevan piihiekan suodatuskapasiteettiin. Altaassa olevaa vettä käyttää suodatinpump-
pu, jossa vesi pakotetaan kulkemaan piihiekan lävitse. Hiekka toimii suodatinelementtinä, joka poistaa epäpuhtaudet vedestä. 
Muun muassa ympäristö, puut, siitepöly, hyönteiset ja käyttötiheys vaikuttavat uima-altaan veden likaantumiseen. Näiden 
tekijöiden mukaan suodattimen piihiekan puhdistusta on tihennettävä tai harvennettava (katso kohta 5.3). Tarkista lian määrä 
suodattimessa säännöllisesti.

Jotta altaan vesi pysyy hyvässä kunnossa, käytä valmistajan suosittelemia kemiallisia tuotteita (klooria, levänestoainetta, flok-
kausainetta jne.).

KEMIKAALEJA EI SAA KOSKAAN LAITTAA KORIIN TAI LISÄTÄ SUODATTIMEN LÄPI, KOSKA SE HEIKENTÄÄ LAITTEEN MA-
TERIAALEJA JA VÄHENTÄÄ SEN TEHOKKUUTTA.

Kun altaan vettä käsitellään kemiallisilla tuotteilla, on aina suositeltavaa noudattaa vähimmäissuodatusaikaa, jotta altaan käyt-
täjien terveys on terveysmääräysten mukaisesti suojattu.

4.1.	SUODATTIMEN	ESITÄYTTÖ
Suodatin on aina esitäytettävä oikein. Jos suodatinta ei ole esitäytetty, sen sisään muodostuu ilmakammio, jonka vuoksi vesi 
alkaa kiertää virheellisesti. Tämä estää piihiekkaa suodattamasta vettä asianmukaisesti ja vahingoittaa moottoria.

Suodatin pitää ehkä esitäyttää useista syistä:
• Jos siihen kytketään uusi laite.
• Jos laite käynnistetään pitkän tauon jälkeen.
• Jos on käytetty pohjaimuria.
• Jos pintakaivo on imenyt ilmaa, koska vesi altaassa on liian matalalla.
• Jos laitetta, imuputkea tai pintakaivon tulppaa on käytetty virheellisesti.

Milloin suodatin tulee esitäyttää?
Suodattimesta näkee, että se tulee esitäyttää, kun:
• Suodattimeen tuleva vesi kuulostaa putoavan korkealta. Se kertoo, että veden tuloaukon ja piihiekan väliin on muodostu-

nut ilmakammio.
• Paluusuuttimen kautta vapautuu ylimääräisiä ilmakuplia.
• Altaan pohjaimuri (ei sisälly toimitukseen) ei käytä imujärjestelmää, ja piihiekka on puhdistuksen jälkeenkin puhdasta.
• Miten suodatin esitäytetään?
• Varmista, että imuletku on kytketty pintakaivoon ja että kanava on vapaa (tulppa ei ole paikallaan).
• Kun venttiili on suodatinasennossa, poista suodattimeen kerääntynyt ilma löysäämällä painemittarin vieressä olevaa tyh-

jennysmutteria hieman.
• Kun näet, että mutterista tulee vain vettä (1–2 minuuttia), kiristä mutteri uudelleen.
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4.2.	SUODATUS

ÄLÄ KOSKAAN KÄSITTELE VENTTIILIÄ, KUN MOOTTORI ON KÄYNNISSÄ.

Pese hiekka vastavirtahuuhtelulla ennen ensimmäistä suodatusta. (Osa 5.3.)
Venttiilin on oltava suodatusasennossa (FILTER). Suodattimen käyttöikä pitenee, jos sitä ei käytetä kerralla yli 4:ää tuntia. Päi-
vittäisen suodatuksen tarve määräytyy jakamalla altaan vesimäärä (m3) suodattimen virtausnopeudella (m3/h), kun veden 
lämpötila on noin 21 ºC ja suodatin on 3,5 m:n etäisyydellä altaasta. Pysäytä moottori vähintään 2 tunniksi aina kunkin 4 
tunnin käyttöjakson välillä.

Ensimmäisen suodatuksen aikana on tärkeä pitää suodattimen käytössä taukoja ohjeistetulla tavalla. Jos veden lämpötila 
altaassa nousee, on suositeltavaa, että kasvatat aikaa suhteessa lämpötilan nousuun.

4.3.	SUODATTIMEN	VASTAVIRTAHUUHTELU
Vastavirtahuuhtelu puhdistaa suodattimen sisällä olevan piihiekan. Se tapahtuu vaihtamalla veden kiertosuunta ylävalinta-
venttiilistä. Se on tehtävä säännöllisesti. Siksi sinun on hyvä ottaa huomioon hiekan likaantumisen eri merkit:
• Kun järjestelmän nimellisvirtaukseen verrattuna paluuvirtaus laskee yli 30 %.
• Kun painemittari osoittaa liiallista painetta (katso laitteen mukana toimitetussa oppaassa ilmoitettu enimmäiskäyttö-

paine).

Puhdista suodatin aina venttiilityypin mukaan näin:
• Irrota suodatin verkkovirrasta. Älä koskaan siirrä valintaventtiiliä moottorin ollessa käynnissä.
• Paina ylempää valintaventtiiliä lujasti niin, että etukehä vapautuu ja sitä voi kääntää.
• Käännä vipua varovasti, kunnes etukehä on linjassa vastavirtahuuhtelutilan kanssa.
• Liitä venttiilin poistoyhteeseen letku ja ohjaa letkun toinen pää vesikouruun tai viemäriin.
• Käytä suodatinta noin 2 minuutin ajan (niin kauan, että veden mukana ei enää tule epäpuhtauksia).
• Pysäytä laite.
• Aseta venttiili huuhteluasentoon ja kytke suodatin päälle muutamaksi sekunniksi.
• Pysäytä laite, valitse haluamasi suodatintoiminto ja irrota halutessasi letku poistoyhteestä.

4.4	ALTAAN	TYHJENNYS
Suodattimen avulla voit poistaa suurimman osan allasvedestä sen jälkeen, kun uima-allaskausi on päättynyt. Aseta yläva-
lintaventtiili tyhjennystilaan mutta älä käynnistä suodatinta. Liitä poistoyhteeseen letku ja ohjaa letkun toinen pää vesikou-
ruun tai viemäriin.

LETKU EI SAA IMEÄ ALTAAN PINNOITETTA. PUMPPU VOI VAURIOITUA VAKAVASTI TAI VAHINGOITTAA PINNOITETTA, 
JOS SE TOIMII ILMAN VEDENKIERTOA.

4.5.	HUUHTELU
Kun vastavirtapesu eli BACKWASH-jakso on päättynyt ja laite on kytketty FILTER-tilaan, altaaseen virtaava vesi on sameaa. 
Estä sameaa vettä valumasta altaaseen käyttämällä RINSE-asetusta.
Tee näin: heti vastavirtahuuhtelun (BACKWASHING) jälkeen pysäytä pumppu, käännä venttiili RINSE-asentoon ja kytke 
pumppu uudelleen minuutin ajaksi. Pysäytä sitten pumppu ja käännä venttiili asentoon FILTER.

4.6.	SUODATUSHIEKAN	OHITUS	(RECIRCULATION	–	VAIN	6-TIEVENTTIILILLÄ)
Kun venttiili on tässä asennossa, vesi kulkee suoraan pumpusta altaaseen suodattimen ohi.

4.7.	KIINNI
Valintaventtiilin KIINNI (CLOSED) -asennolla estetään veden kiertäminen letkujen ja suodattimen läpi.

Altaan tilavuus m3

Suodattimen virtausnopeus 
m3/h 

= Tarvittavat tunnit
Esimerkki: 42 m3

5,5 m3/h
= 7,63 tuntia
kaksi 4 tunnin käyttöjaksoa, välis-
sä 2 tunnin tauko
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5. KAAPELEIDEN VAIHTAMINEN
Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoteknikon tai vastaavan sähköalan ammattilaisen on vaihdettava se vaaratilantei-
den välttämiseksi.

6. KUNNOSSAPITO
Kun uimakausi on päättynyt, suodatin tulee säilyttää kuivassa paikassa, suojassa huonolta säältä. Kun olet puhdistanut piihie-
kan vastavirtahuuhtelulla vielä kertaalleen, irrota letkut ja tyhjennä suodattimesta kaikki vesi säiliön tyhjennystulpan kautta.

Kun olet poistanut suodattimesta kaiken veden, puhdista piihiekan jäänteet huolellisesti kierteistä ennen kuin kiinnität tulpan 
takaisin paikoilleen. Muuten kierteet voivat vaurioitua.

Suodatussäiliön tyhjennystulppaa saa käyttää vain tässä tarkoituksessa.

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Ennen kuin käynnistät suodattimen, tarkista, että suodatin on esitäytetty oikein.

Laite on suunniteltu toimimaan siten, että huoltotoimia ei käytännössä tarvita. Joidenkin rasituksen kohteeksi joutuvien kulu-
tustuotteiden tai komponenttien käyttöikä voi olla lyhyempi kuin laitteen takuuaika.
 
Ota yhteyttä huoltoasentajaan, jos laitetta tarvitsee huoltaa.

7. VIANMÄÄRITYS JA TEKNINEN TUKI
Tämä suodatin ja sen ohjeet on suunniteltu erityisesti kotikäyttöön. Ammattilaista ei tarvita kuin erikoistapauksissa. Seuraavas-
sa luetellaan joitakin suodattimen käyttöiän aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmatilanteita, jotka voit korjata itse, ja niiden 
syitä. Jos sinulla on kysyttävää takuusta tai myynnin jälkeisestä palvelusta, ota yhteyttä toimittajaan. Viallinen komponentti tai 
komponenttisarja on vaihdettava mahdollisimman pian. Käytä vain huolto- ja varaosapalvelun hyväksymiä osia. Estä uima-al-
taan käyttö, jos jossain suodatusjärjestelmän (-järjestelmien) osassa havaitaan vaurioita.

Kun käsittelet suodatinta tai venttiiliä, kytke virtalähteestä VIRTA POIS.
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ONGELMA SYY RATKAISU

Vesivuoto. Veden vuodon syy tarkistettava. Varmista, että pidikkeet ja liittimet 
ovat oikeassa asennossa ja että ne on 
kiristetty.

Jos vettä vuotaa edelleen, ota yhteyt-
tä allasvalmistajan huolto- ja varaosa-
palveluun.

Kun suodatin on käynnistynyt, vesi ei 
virtaa paluusuuttimessa.

Venttiili ei ole FILTER-asennossa.

Suodatin on vedenpinnan yläpuolella 
eikä sitä ole esivalmisteltu.

Imuputki tai pintakaivon tulppa on 
asennettu paikalleen.

Irrota suodatin ja aseta venttiili oi-
keaan asentoon.

Aseta suodatin oikeaan asentoon ja 
esivalmistele se.

Irrota imuputki tai pintakaivon tulp-
pa.

Epäsäännöllinen käynti. Pintakaivossa alhainen vedenpinta.

Suodatinta ei ole esitäytetty.

Täytä allas ja esitäytä suodatin.

Esitäytä suodatin.

Suodattimen virtausnopeus on 
alhainen.

Suodatin on käytön vuoksi likainen.

Suodatinta ei ole esitäytetty.

Suorita vastavirtahuuhtelu.

Esitäytä suodatin.

Vesi poistuu suodattimen suun 
kautta.

Venttiilin ja suodattimen välinen 
kytkentä on likainen.

Metallipanta on löysällä.

Poista hiekka aukosta. Aseta liitin 
oikein venttiiliin ja kiristä metallipan-
ta tiukasti.

Suodatinventtiili vuotaa tyhjennys-
päätteeseen (DRAINAGE).

Sisäliitin vaurioitunut kemikaalien 
virheellisen käytön vuoksi.

Venttiilin pää rikkoutunut virheellisen 
käytön vuoksi (ylikiristys).

Vaihda yläventtiilin kansi.

Älä laita kemikaaleja suodatinta en-
nen olevan pintakaivon koriin.

Vaihda venttiilin pää, äläkä kiristä sitä 
liikaa.

Moottori ei käynnisty. Siitä ei tule 
ääntä eikä se tärise.

Johdosta ei tule virtaa. Varmista, että virtajohdossa kulkee 
sähkövirta.

Moottori ei käynnisty, mutta siitä 
kuuluu suriseva ääni. 

Ongelma moottorissa. Ota yhteyttä toimittajaan.

Ø 300 mm
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Ø300 mm – Tuotekuvat ovat mallikuvia.

Vain tietyissä malleissa

5-tieventtiili
Metallinen kiinnike

Liitäntäletku Ø38

Painemittarisarja

Kiinnityspannan asennus

Säiliön suodattimen asennus

Suodattimen runko

Suodattimen poistoliitti-
men asennus

Massasuodattimen 
jalusta

Ruuvi M8 x 30 DIN933

Aluslevy M8 DIN125

Pumppu
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 1 – Ø300 mm – Tuotekuvat ovat mallikuvia.

 2 – Ø300 mm 

±50 mm
±20 mm

±20 mm

±50 mm
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 1 – Ø300 mm – Tuotekuvat ovat mallikuvia.

 2 – Ø300 mm 

3 – Ø300 mm 

 4 – Ø300 mm

PALUU PUMPPU
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5 – Ø300 mm – Painemittarin asennus 

 6 – Ø300 mm – Pumpun letkun asennus 
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Kuvat 

KUVA 1 KUVA 2

HUOMIO

PUMPPU

PUMPPU

OK VÄÄRIN

KIINNIKE 

KUVA 3

KUVA 4
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Kuvat 

KUVA 4A
OK
ASETA 
KIINNIKE 
PAIKALLEEN 
SUODATTI-
MEN TANKIN 
TÄYTTÖRA-
JAN MU-
KAAN

Kiristä ruuvit yhtä tiukkaan 
molemmilla puolilla

VÄÄRIN

KUVA 5

KUVA 6
PUMPPU

PINTAKAIVON KORI

PALUU

TULOYHDE

PUMPPU
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TAKUUTODISTUS

1.	YLEISET	EHDOT
1.1. Näiden ehtojen mukaisesti myyjä takaa, että tämän takuun tarkoittama Rex Nordic -tuote ("Tuote") ei ole toimitushetkellä 
millään tavalla vaatimusten vastainen.
1.2. Tuotteen takuuaika on kaksi (2) vuotta, ja se lasketaan siitä päivästä, kun tuote toimitetaan ostajalle.
1.3. Mikäli tuotteessa on valmistusvika ja ostaja ilmoittaa siitä Myyjälle takuuaikana, Myyjä on velvollinen korjaamaan ja 
korvaamaan Tuotteen omalla kustannuksellaan tavalla, joka on hänen mielestään tarkoituksenmukaista, ellei se ole hänelle 
mahdotonta tai kohtuutonta.
1.4. Jos tuotetta ei ole mahdollista korjata tai vaihtaa, ostaja voi pyytää kohtuullista hinnanalennusta tai, mikäli vaatimuksen-
mukaisuudessa on riittävän merkittävä virhe, sopimuksen purkamista.
1.5. Tämän takuun mukaisesti vaihdetut tai korjatut osat eivät pidennä Tuotteen takuuaikaa, mutta osilla on omat takuunsa.
1.6. Jotta tämä takuu astuisi voimaan, ostajan on todistettava Tuotteen hankinta- ja toimituspäivä.
1.7. Jos kuuden kuukauden kuluttua Tuotteen ostosta ilmoitetaan tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevasta virheestä, 
ostajan on todistettava kyseisen virheen alkuperä ja olemassaolo.
1.8. Tämä takuutodistus ei rajoita tai ennakoi kansallisten pakollisten standardien perusteella syntyviä kuluttajan oikeuksia.

2.	ERITYISET	EHDOT
2.1. Tämä takuu kattaa seuraavat Rex Nordicin tuotteet ja sarjat: ”Massasuodattimet".
2.2. Tätä takuutodistusta sovelletaan Euroopan unionin maissa. Kaikissa Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa voidaan 
soveltaa sisäisiä vähimmäistakuuvaatimuksia.
2.3. Jotta tämä takuu on voimassa, ostajan on noudatettava tarkasti Tuotteen mukana toimitettuun dokumentaatioon sisälty-
viä valmistajan ohjeita, jos kyseinen dokumentaatio on sovellettavissa Tuotteen sarjan ja mallin mukaan.
2.4. Kun Tuotteen tietyt osat tai komponentit vaihdetaan, huolletaan tai puhdistetaan, takuu on voimassa vain, jos toimenpide 
on suoritettu oikein.

3.	RAJOITUKSET
3.1. Takuu koskee ainoastaan kuluttajille myytyjä tuotteita. ”Kuluttaja" on henkilö, joka hankkii Tuotteen sellaiseen tarkoituk-
seen, joka ei liity hänen ammatilliseen toimintaansa.
3.2. Takuu ei kata tuotteen käytöstä johtuvaa normaalia kulumista. Tuotteen mukana toimitettu dokumentaatio voi tapauksen 
mukaan olla sovellettavissa osiin, komponentteihin ja/tai kuluviin osiin, joita ovat mekaaniset tiivisteet, laakerit ja vesitiivis-
teet.
3.3. Takuu ei kata tuotteen ”Massasuodatin" lisävarusteita, joita ei ole nimenomaisesti takuuseen sisällytetty, kuten ohjauspa-
neeleita, muuntimia, suojalaitteita jne.
3.4. Takuu kattaa ainoastaan Tuotteen ne viat, jotka johtuvat materiaalin ja/tai suorituskyvyn virheistä. Takuu ei kata tapauksia, 
joissa: (I) Tuotetta on käsitelty virheellisesti; (II) Tuotteen on asentanut, korjannut, huoltanut tai muokannut muu kuin sähkö-
alan asiantuntija tai (III) Tuote on korjattu tai huollettu muita kuin alkuperäisiä varaosia käyttäen. Tällä hetkellä se ei kata pieniä 
vahinkoja, jotka johtuvat satunnaisista naarmuista tai virheellisestä käytöstä:
• Pumppua käytetään ilman vettä
• Kemikaaleja annostellaan uima-altaaseen virheellisesti
• Vesivahinko, jonka aiheuttajana ovat pumppausolosuhteista riippumattomat ulkoiset tekijät.
• Riittämätön ilmanvaihto
• Käyttö muissa käyttökohteissa kuin uima-allasveden suodatuksessa.
3.5. Takuu ei kata tapauksia, joissa asennus tai käyttöönotto on virheellinen, ellei kyseinen asennus tai käyttöönotto ole sisäl-
tynyt Tuotteen myyntisopimukseen ja on Myyjän tekemä tai hänen vastuullaan. Nämä tapaukset ovat tuotteen asentaneen 
asentajan tai myyjän vastuulla.
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	

• Yllä mainitut tuotteet ovat seuraavien turvallisuusmääräysten mukaisia:
• 2006/42/EY Konedirektiivi, turvallisuusmääräykset
• 2014/35/EU pienjännitedirektiivi
• 2000/14/EY melupäästödirektiivi
• 2015/863/EU muutokset direktiivin 2011/65/EU liitteeseen II
• EN 60335-1:2012/A11:2014.
• EN 60335-2-41:2003/A2:2010.
• EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III tekninen dokumentaatio.
• EN 62233:2008 Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien sähkömagneettisten kenttien aiheuttaman 
• altistumisen mittausmenetelmät.
• 1907/2006/EC REACH-asetus.

ALLEKIRJOITETTU AJANTASAINEN VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

ALLEKIRJOITUS 7.5.2021

Kierrätys
Euroopan yhteisön direktiivi 2012/19/UE edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on tämä symboli, joka tarkoittaa, ettei 
laitetta saa heittää sekajäteastiaan. Se kerätään valikoivasti uudelleenkäyttöä, kierrätystä tai muuntamista varten. Kaikki sen 
sisältämät aineet, jotka voivat olla ympäristölle vaarallisia, on poistettava tai neutraloitava. Pyydä jälleenmyyjältäsi lisätietoa 
kierrätyksestä.

INQUIDE

KOODI:
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TEKNISET TIEDOT

Suodatin Ø Ø300

Virtaama 3,5 m3/h

Hiekan täyttömäärä ± 25 KG

Raekoko 0,4–0,8 mm

Suodatusnopeus 50 m3 / m2 / h

Teho 1/3 CV

Jännite 230 V 50 Hz

09443-0008 / Rev. 00 
- Pidätämme oikeuden muuttaa tämän asiakirjan tekstejä tai sisältöä osittain tai kokonaan ilman ennakkoilmoitusta.

600 mm

520 mm



Tekninen tuki ja huolto

Huolto | +358 400 470 915
Asiakastuki | +358 40 180 11 11

huolto@rexnordic.com


