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INSTALLATION, DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTION 
 

TAGLINE R40 
 
Tack för att ni har valt ett Amiad-filter från Aquadrip. Detta filter är konstruerat för många års problemfri drift. Bekanta 
Er med dessa instruktioner för att försäkra Er om att få en korrekt och pålitlig installation. 
 
Installation 
Vi rekommenderar montagedetaljer i plast när filtret installeras på metallrör. 

1. Använd endast Teflon- eller sillikontätning på in- och utlopps- 
anslutningarna. 

2. Installera en avstängningsventil före filtret för att underlätta 
rengöring av filtret. 

3. Filtret kan installeras ”in-line”. Filtret måste   
installeras i enlighet med vattenflödet, se skiss.     

 
 
Viktigt!     
Detta filter är tillgängligt med antingen nätsil eller lamellpaket som  
insats. Säkerställ att flödet är från insida till utsida på nätsil samt från 
utsida till insida på lamellpaket. 
 
Varning! 

• Fel flödesriktning genom filterinsatsen kan orsaka att den  
skadas. 

• Öppna aldrig filtret när det är trycksatt. 
• Låt aldrig differenstrycket överstiga 1 bar under en längre tid. 

      
 

Rengöring:      
Filtret skall rengöras när differenstrycket mellan in- och utlopp når 0,5-0,6 bar. Om filtret är utrustat med Amiads 
differenstrycksindikator skall filtret rengöras när knappen på indikatorn indikerar högt differenstryck. 
 

1. Stäng inloppsventilen till filtret och gör det trycklöst genom att öppna dräneringsventilen. 
2. Lossa på filterhusets förskruvning för hand och ta bort locket och insatsen. (Använd inga verktyg) 
3. Nätsil: Rengör nätcylindern med vatten. Använd en mjuk borste för partiklar som är svåra att få bort. Använd 

inte metallborste vilket kan skada nätsilen. 
Lamellpaket: Lossa på lamellpaketets förskruvning motsols. Detta lossar på lamellerna. Låt en vattenstråle 
spola mot diskarnas kanter vilket får dem att rotera och rengöras på ett effektivt sätt. Dra åt förskruvningen för 
hand efter rengöringen. 

4. Återmontera filterinsatsen i filterhuset. Kontrollera att insatsens och filterhusets tätningar är i rätt position. 
Återmontera filterhusets lock och dra åt förskruvningen. (Använd inga verktyg) 

5. Stäng avloppsventilen och öppna inloppsventilen för att trycksätta filtret. Kontrollera och åtgärda eventuella 
läckor. 
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