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1   Product
De roestvrijstalen behuizing  AS TUBE (1) en de Cartridge MF5 (2) vormen een op elkaar 
afgestemd systeem dat bacteriën uit waterleidingen verwijdert. Dit systeem zorgt dankzij 
microfiltratie met een bacterieretentie van 7 log-eenheden (Brev. dim.) voor een effectieve 
bescherming tegen bacteriën in het water, zoals legionella.  
 
De Cartridge MF5 is een wegwerpproduct dat na afloop van de levensduur wordt 
weggegooid. In de roestvrijstalen behuizing AS TUBE kan vervolgens een nieuw filter  
worden geplaatst.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door  
en volg de instructies op. Dan weet u zeker dat  
uw filter veilig wordt gebruikt!

6   Fabrikant
Aqua free GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburg
Duitsland
Tel.: +49 (0)40-46 89 99 702
Fax:  +49 (0)40-46 89 99 99

info@aqua-free.com
www.aqua-free.com

Aqua free B.V. 
Luchthavenweg 81.231
5657 EA Eindhoven
Nederland 
Tel.:    +31 (0)40 305 00 92
E-Mail:  info@aqua-free.nl

4   Opslag en verwijdering
• Bewaar het filter en de roestvrijstalen behuizing droog, schoon en beschermd tegen hitte. Stel ze 

niet bloot aan corrosieve stoffen. 

• Bewaar de roestvrijstalen behuizing niet in kleeffolie.

• Het gebruikte filter kan bij het huishoudelijk afval.

• De roestvrijstalen behuizingen kunnen worden gerecycled als rvs, indien ze niet meer worden 
gebruikt. 

Opmerking:  
Het filter na afloop van de vervaldatum niet meer gebruiken.
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AS TUBE en Cartridge MF5

5   Technische gegevens
AS TUBE behuizing
Afmetingen:  Ø 60,3 mm x 157 mm
Gewicht: 1070 g 
Materiaal: RVS AISI 304 
Montage: Inlet: G1/2“ IG met   

 wartelmoer  
 Outlet: G1/2“ AG

Cartridge MF5 filter
Afmetingen:  Ø 49,5 mm x 100,2 mm
Retentie: 7 log-eenheden Brev. dim.
Poriegrootte: 0,2 μm microfiltratie
Debie* (als richtwaarde):  13.000 l
Chloorbestendigheid**: ≤  10ppm
Max. Doorstroming:  25 l/min 
Max. bedrijfsdruk: 5 bar
Max. bedrijfstemperatuur***:    60° C (bij 70°C ≤ 30 min.  

 tijdens de gebruiksduur) 

* Het betreft hier een richtwaarde. De waterkwaliteit bij de gebruiker, de druk ter plaatse en het benodigde debiet  
 zijn van invloed op de doorstroming en de levensduur van het filter.
** Constante toevoer van ≤ 10 ppm tijdens de levensduur, kortdurende (1h) hoge dosering (400.000 ppm h) voor  
 chemische desinfectie.
*** Gebruik bij hogere temperaturen uitsluitend na overleg met Aqua free.
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Opmerking: 
Bij een afwijking van de 
specificatie kunt u het 
product met het formulier 
“Klachtenformulier“  
(te vinden op de website 
www.aqua-free.com) 
terugsturen naar uw  
Aqua free-vestiging.



2   Installatie 

 Let op: 
Zorg voordat u met de installatie van de roestvrijstalen behuizing of het filter begint, dat de installatie/
machine en de watervoerende slangen in hygiënisch perfecte staat zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het 
reinigen van de installatie/machines en door het reinigen of vervangen van de slangen.

 Let op: 
Gebruik de roestvrijstalen behuizing niet zonder filter. 

Opmerking: 
Desinfecteer uw handen voordat u het filter monteert en trek wegwerphandschoenen aan. 
Desinfecteer de aansluitdelen met een alcoholhoudend desinfectiemiddel. Gebruik uitsluitend 
originele filters.

1. Sluit de watertoevoer van de installatie/machine voordat u het filter installeert.
2. Open bij de eerste installatie de watervoerende leiding daar waar u de roestvrijstalen behuizing  

 wilt plaatsen.

 Let op: 
Er kan restwater uit de leidingen komen. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen bij water dat 
besmet is met bacteriën. Vermijd contact tussen ongefilterd water en afvoerslang of -buis.

3. Haal de roestvrijstalen behuizing uit de verpakking.
4. Als u het filter gaat vervangen, verwijdert u de roestvrijstalen behuizing uit de leiding door de  

 G½ʺ-wartelmoer los te draaien.

 Let op: 
Er kan restwater uit de leidingen komen. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen bij water dat 
besmet is met bacteriën. Vermijd contact tussen ongefilterd water en afvoerslang of -buis.

5. Open de roestvrijstalen behuizing door de schroef los te draaien.

 Let op: 
Er kan restwater uit de leidingen komen. Draag altijd persoonlijke  
beschermingsmiddelen bij water dat besmet is met bacteriën.  
Vermijd contact tussen ongefilterd water en afvoerslang of -buis.

6. Verwijder het oude filter uit de roestvrijstalen behuizing.
7. Verwijder eventueel aanwezig restwater uit de roestvrijstalen  

 behuizing.
8. Droog de roestvrijstalen behuizing met een doek die geen  

 vezels afgeeft.
9. Desinfecteer de binnen- en buitenkant van de roestvrijstalen  

 behuizing en ook het aansluitgedeelte met een alcoholhoudend  
 desinfectiemiddel.

Opmerking:  
Om het filter gemakkelijk te plaatsen, kunt u de O-ringen bevochtigen  
met een alcoholhoudend desinfectiemiddel.

10. Haal het filter uit de verpakking. Let erop dat de filteroutlet niet wordt verontreinigd.
11. De inletkant van het filter wordt beschermd door een voorfilter. Controleer daarom of het  

 voorfilter correct is geplaatst. Als het voorfilter tijdens transport van zijn plaats is gegleden  
 of naar buiten is gevallen, dient u het voorfilter opnieuw in de uitsparing op de inletkant van  
 het filter te plaatsen. 

 Let op: 
Als het voorfilter uit zijn uitsparing is gegleden, dient u er bij het terugplaatsen op te letten dat de  
gladde kant van het voorfilter naar het filter wijst.

12. Schuif het filter in het deel van de roestvrijstalen behuizing met de markering “out”.  
 Controleer daarbij of de O-ringen van het filter goed op hun plaats zitten, rekening houdend  
 met de stroomrichting. Pijlen die de stroomrichting aangeven, staan op het filter en op de   
 roestvrijstalen behuizing.

13. Druk het filter over het eerste weerstandspunt heen tot aan de aanslag in de roestvrijstalen   
 behuizing. Door de grootte te vergelijken met de tweede behuizingshelft kunt u controleren of  
 het filter volledig naar binnen is geschoven.

14. Sluit de roestvrijstalen behuizing door beide helften aaneen te schroeven.
15. Desinfecteer de aansluitdelen van de roestvrijstalen behuizing en de aansluitleidingen met een  

 alcoholhoudend desinfectiemiddel.
16. Schroef de afvoer van de roestvrijstalen behuizing (met markering “out”) in het G½ʺ-schroefdraad  

 van de afvoerleiding of afvoerslang. Controleer of de pakkingen in goede staat zijn.
17. Schroef de toevoer van de roestvrijstalen behuizing (met markering “in”) met de G½ʺ-wartelmoer  

 aan de aansluitleiding of aansluitslang. Controleer of de pakkingen in goede staat zijn.
18. Controleer de aansluitingen en waterstroom op lekkage. Hiertoe opent u na het monteren van  

 het filter en de roestvrijstalen behuizing de watertoevoer en start u de installatie/machine om een  
 testrun uit te voeren.

3   Gebruik 
•  Als er bijzondere aanwijzingen zijn met betrekking tot de gebruiksduur, dient u deze op te volgen 

als u het filter vervangt. Anders moet het filter in elk geval worden vervangen wanneer de water-
stroom zo gering is, dat deze niet meer voldoende is óf uiterlijk zes maanden na het installeren.

•  De onder “Technische gegevens” genoemde debieten zijn richtwaarden en afhankelijk van het 
waterverbruik en de waterkwaliteit ter plaatse.

•  Noteer de volgende vervangingsdatum van het filter op bijvoorbeeld een sticker en plak deze 
goed zichtbaar op de roestvrijstalen behuizing.

•  De roestvrijstalen behuizing en de kunststof van het filter kunnen met alle desinfectiemiddelen  
op basis van alcohol worden gereinigd.

•  Controleer het systeem regelmatig op lekkage. 
• Bescherm de geïnstalleerde filters tegen vorst.
•  Raadpleeg de “Technische gegevens” voor informatie over de maximale bedrijfsdruk en de  

watertemperatuur.
•  Niet aansluiten achter drukloze boilers.

 Let op: 
Bij hoge watertemperaturen kan de behuizing heet worden. Dit kan schade  
veroorzaken.

 Let op: 
Overschrijding van het maximum debiet leidt tot schade aan het filter.


