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INSTRUKCJA  
 

WYMIENNE WKŁADY FILTRA-OSUSZACZA TYPU CSR 
 
Instalacja: 
 
UWAGA! Wkładów filtra nie wolno wystawiać na działanie powietrza 
atmosferycznego ze względu na jego wilgotność. Wkład filtra po wyjęciu z 
opakowania musi być natychmiast umieszczony w obudowie. 
 
 Wlutować obudowę  w instalację. 
 
Aby zmontować filtr osuszacz należy postępować zgodnie z poniższymi 
wskazówkami: 
 Przykręcić plastikowy kielich  na rurę filtrującą . 
 Nasunąć uszczelkę  po rurze filtrującej  i nałożyć na plastikowy kielich .  
 Nasunąć wkład filtra  na rurę filtrującą . 
 Jeżeli filtr zawiera kilka wkładów, należy je rozdzielić uszczelkami . 
 Nasunąć kolejny filtr  na rurę filtrującą . 
 Nasunąć ostatnią uszczelkę . 
 Nasunąć plastikową pokrywę  na ostatnią uszczelkę. 
 Przykręcić plastikową śrubę motylkową  do nagwintowanego otworu w rurze 
filtrującej   bez stosowania nadmiernej siły. 
 Cały zestaw wsunąć w obudowę filtra   uważając aby nie uszkodzić filtra o 
jego obudowę. 
 Umieścić sprężynę  na plastikowej pokrywie. 
 Nałożyć uszczelkę  na pokrywę  i umieścić ją na obudowie . 
 Włożyć śruby i dokręcić naprzemiennie z maksymalnym momentem 50 Nm. 
 
Każdy wkład jest dostarczany z uszczelką . 
 
Wymiana wkładu: 
 
UWAGA! Przed wymianą filtra należy upewnić się, że układ nie znajduje się pod 
ciśnieniem. 
 
 Odkręcić śruby i zdjąć pokrywę  i sprężynę . 
 Przy pomocy uchwytu należy wyjąć wkład filtra uważając, żeby żadne cząstki z 
plastikowego kielicha  nie wpadły do obudowy ; zabezpieczyć obudowę przed 
przypadkowym zanieczyszczeniem. 
 Odkręcić plastikową śrubę motylkową  aby ściągnąć filtry; następnie otworzyć 
puszkę z nowym wkładem i wymienić uszczelkę filtra  i pokrywy  w pierwszej 
kolejności. 
 Wymienić wkłady i złożyć ponownie całość korzystając z instrukcji podnaej 
powyżej. 


