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1 – ALKALMAZÁS 
 
Javasolt a TE modelleket a Cintropur lebegőanyag szűrőkkel együtt használni 
(pl. NW25 vagy NW32). A lebegőanyag szűrőnél a szűrőzsák választás az adott 
vízminőség függvénye, de javasolt az aktívszén előtt 25 mikronos határig 
leszűrni a dugulások elkerülése miatt. 
A TE szűrőház többféle töltetanyaggal is használható (pl. aktívszén, polifoszfát, 
vastalanító töltet, stb.), de a leggyakoribb az aktívszenes szűrés.   
Az aktívszénnel az alábbi alkalmazások valósíthatóak meg: 

 Klór eltávolítása a vízből (pl. egyéb technológiák előkezeléseként) 
 Szagrontó anyagok eltávolítása (pl. esővíznél) 
 Ízrontó anyagok eltávolítása (pl. egyéb technológiák előkezelése, itatás, 

stb.) 
 Szervesanyagok csökkentése 

 
2 – BEKÖTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS  
 
A beszerelés és telepítés a lebegőnyag szűrőkkel megegyezik (lásd NW18-32 
kezelési). A javasolt maximum áramlás aktívszenes szűrőnél 500 liter/óra. 
Nagyobb áramlási sebességnél a szűrési hatásfok gyengül, illetve a nyomásesés 
növekszik. Az elméleti maximum áramlás 2000 liter/óra. Beszerelés után egy 
közeli vízcsatlakozásnál vagy közvetlenül a szűrőnél ki kell engedni a vizet 
addig, amíg a szénpor lemosódik. Használatra akkor alkalmas a szűrő, ha a víz 
kitisztul.   



 2

3 – KARBANTARTÁS 
 
A szűrőházban a töltetet ki kell cserélni, amennyiben újra megjelenik a kezelni 
kívánt probléma (klór, íz vagy szagrontó anyagok, stb.) vagy elérte a javasolt 
maximális élettartamot.  
Víz és nyomásmentesített állapotban (az előtte, majd az utána lévő vízág 
lezárva) csavarja le a szűrőpoharat. Vegye le a felső szűrőrészt a szűrőszár 
tetejéről, amennyiben nem maradt a fejrészben. Emelje ki a szűrőszárat és 
tisztítsa le, majd óvatosan távolítsa el a szűrőpohárból a maradék szenet is. 
Vigyázzon, hogy a szűrőszár belsejébe ne jusson szén! Ezután mossa el a 
szűrőpoharat. 
Helyezze vissza a szűrőszárat, figyelve hogy az alja megfelelően illeszkedjen a 
helyére, majd töltse bele az új aktívszenet úgy, hogy közben a szűrőszár tetejét 
befogja vagy leragasztja. A pohár tetejétől minimum 2 cm-re álljon meg a 
betöltéssel. A szűrőházba maximum 1,7 liter aktívszén tölthető. Tisztítsa le a 
menetet és a szűrőszár végét, tegye vissza a felső szűrőrészt, majd helyezze 
vissza a szűrőpoharat a fejrészbe.  
Minden töltetcsere után egy közeli vízcsatlakozásnál vagy közvetlenül a 
szűrőnél ki kell engedni a vizet addig, amíg a szénpor lemosódik. Használatra 
akkor alkalmas a szűrő, ha a víz kitisztul. 
Javasolt a töltetcserével együtt az előszűrőnél is kitisztítani vagy cserélni a 
szűrőzsákot.  

 
Javasolt csere időpontok: 

 legalább minden 4-6. hónapban, kútvíz vagy esővíz tisztításakor 
 legalább minden 2-4. hónapban klórozott vezetékes víz tisztításakor 
 az előszűrőben legalább minden 6. hónapban zsákcsere (a felhasznált 

vízminőség és vízmennyiség függvényében) 
 
A töltetet mindenképpen javasolt kicserélni, amennyiben újra megjelenik a 
kezelni kívánt probléma (klór, íz vagy szagrontó anyagok, stb.). 
Lecsökkent víznyomásnál először a lebegőanyag szűrőt kell ellenőrizni, 
amennyiben az tiszta és problémamentes, akkor szintén szükséges a töltet 
cseréje. 


