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GŁOWICA
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PRZYŁĄCZE

KLOSZ

ZABEZPIECZENIE

Korpus posiada atest PZH

Schemat budowy korpusu filtra
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korpusów
(WRT)

Para przyłączy:
1/2" (WF-UP12) lub 
3/4" (WF-UP34) lub
1" (WF-UP1)

Elementy składowe:
(w zależności od wersji. Oznaczenia na opakowaniu)
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(WFU)
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  Ważne informacje:
- W przypadku montażu korpusu na instalacji 
  wodociągowej (nie z własnego ujęcia) konieczne jest 
  zamontowanie reduktora ciśnienia.
- Korpus ma kierunkowy przepływ wody. Strzałki na głowicy 
  wyznaczają kierunek przepływu.
- Zalecamy instalację filtra na płytce montażowej (BRU). 
  W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma takiej możliwości, korpus 
  można zainstalować bez płytki montażowej, jednak zmniejsza to 
  sztywność instalacji.
- Korpus musi być zainstalowany kloszem do dołu.
- Korpus wraz z wkładem tworzą razem filtr.

30°C

5°C

8bar

rys.D na str.5

O-RINGI
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Z.
Zamontuj płytkę

Zainstaluj przyłącza

Wepnij 
korpus w płytkę

Połącz przyłącza
z instalacją wodną

Zainstaluj wkład

6. Instalacja wkładu pokazana jest na stronie nr 5 w dziale "Instalacja i 
wymiana wkładu". 
W wypadku, gdy korpus zawiera wkład filtrujący zamontowany 
fabrycznie należy przejść do ostatniego punktu w dziale "Instalacja i 
wymiana wkładu" umieszczonego na stronie nr 5.

4. Wpiąć korpus w płytkę montażową zainstalowaną na ścianie.
W tym celu należy wsunąć korpus od spodu w płytkę montażową, aż 
do momentu zatrzaśnięcia się mocowań.

5. Przygotowany w ten sposób korpus należy połączyć z instalacją 
wodną za pomocą półśrubunków lub dokręcić wężyki.

3. Gwint każdego przyłącza owinąć taśmą teflonową zgodnie z 
kierunkiem wkręcania (rys.B). Tak przygotowane przyłącza umieścić w 
gniazdach głowicy aż do zatrzaśnięcia się klipsów.

2. Należy wyznaczyć miejsce instalacji 
filtra i ustalić kierunek przepływu wody.
Filtr powinien być montowany za 
zaworem odcinającym dopływ wody i reduktorem 
ciśnienia (rys.A). Przykręcić płytkę montażową do 
ściany. Płytka  powinna być przykręcona za pomocą 
czterech wkrętów.

1. Przed instalacją należy pamiętać o zamknięciu dopływu wody 
doprowadzonej do miejsca instalacji korpusu. 
Instalację korpusu zalecamy powierzyć wyspecjalizowanemu 
serwisowi.

Instalacja korpusu

PRZEPŁYW

rys.A

rys.B

Zakręć wodę

zawór --> reduktor   -->  filtr



1. Pamiętaj o zakręceniu wody doprowadzonej do serwisowanego 
korpusu.
PRZY PIERWSZEJ INSTALACJI NALEŻY PRZEJŚĆ DO PUNKTU NR6

2. Odkręć kran za filtrem w celu obniżenia ciśnienia wewnątrz 
korpusu, co znacznie ułatwi jego odkręcenie.

3. Odblokuj zabezpieczenie głowicy ściskając 
je ku dołowi.
Odkręć klosz kluczem do korpusów (WRT). 
Należy pamiętać aby klucz był prostopadle do 
osi korpusu żeby nie wyłamać żeber klosza. 
4. Usuń zużyty wkład filtrujący z wnętrza 
klosza.
W przypadku wkładów wielokrotnego użytku 
należy taki wkład zregenerować.
5. Oczyść wnętrze klosza przy pomocy 
wilgotnej ściereczki lub ręcznika papierowego.
UWAGA! Nie używać detergentów do 
czyszczenia wnętrza klosza.

6. Usuń folię ochronną z wkładu. Umieść 
wkład filtrujący w kloszu korpusu zwracając 
uwagę na jego prawidłowe obsadzenie w 
tulejce prowadzącej (rys.C) oraz na kierunek 
przepływu wody - w przypadku wkładów o 
przepływie kierunkowym.
7. Przesmaruj o-ringi klosza wazeliną 
techniczną.
8. Po umieszczeniu wkładu filtrującego w 
kloszu, dokręć go do głowicy korpusu, aż do 
zatrzaśnięcia się zabezpieczenia.

UWAGA!! Nie należy przykręcać klosza tak 
aby zabezpieczenie wyszło poza gniazdo w 
głowicy.
Moment prawidłowego dokręcenia klosza 
ilustruje (rys.D)
9. Odkręć dopływ wody do korpusu i 
pozostaw otwarty przepływ na ok.10 min. w 
celu pełnego odpowietrzenia i ewentualnej 
aktywacji złoża filtrującego.
Po wykonaniu wyżej opisanych czynności zestaw jest 
gotowy do dalszej eksploatacji.

Instalacja i wymiana wkładów
Wkład filtrujący należy wymienić  nie później niż 
po 6 miesiącach. 
Zalecamy regularną wymianę.
UWAGA! Częstotliwość wymiany i żywotność wkładów filtrujących 
zależą od jakości wody, jej temperatury oraz intensywności 
eksploatacji.
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Części eksploatacyjne i zamienne:

Do korpusów polecamy szeroką gamę wkładów filtrujących.
• Wkłady sedymentacyjne odfiltrowują z wody zanieczyszczenia stałe
  takie jak piasek, muł czy rdzę, które znajdują się w sieciach
  wodociągowych i własnych ujęciach wody.
Zaliczamy do nich jednorazowe wkłady z serii: PP, PS
oraz wielokrotnego użytku z serii: EL, DSC, NET.

• Wkłady uzdatniające oczyszczają wodę z chloru, szkodliwych
  związków organicznych, metali ciężkich (serie BL, GAC, GACKDF);
  zmiękczają wodę (seria ST); usuwają żelazo i mangan (seria IR).

O-ring do klosza

O-ring do przyłączy

ORING16x3.5

ORING85x3Symbol

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela Gwarancji  jakości  na korpusy serii WFU wraz  z  przyłączami. 
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od daty udokumentowanego zakupu.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn 
    tkwiących w produkcie.
4. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, jeśli wady ujawnią się i zostaną 
    zgłoszone w okresie gwarancyjnym.
5. Reklamacje z opisem stwierdzonej wady należy zgłaszać do gwaranta na adres:
    UST-M Sp. z o.o., ul. Piaskowa 124A, 97-200 Tomaszów Maz., tel./fax. 44/723 30 87, 
    mail: biuro@ustm.pl. Druk zgłoszenia reklamacyjnego jest dostępny na stronie www.ustm.pl.
6. Wady zauważone w okresie gwarancji należy zgłaszać w ciągu 7 dni.
7. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni roboczych od jej 
    zgłoszenia i otrzymania zareklamowanego przedmiotu. 
8. Gwarancją nie są objęte:
  - uszkodzenia mechaniczne,
  - uszkodzenia wynikające z pracy urządzenia w warunkach niezgodnych z Instrukcją Montażu 
    i Obsługi ,
  - konsekwencje wynikające z przerw w pracy urządzenia.
9. Nabywca traci uprawnienia z gwarancji w przypadku montażu, przeróbek i modyfikacji 
    niezgodnych z Instrukcją Montażu i Obsługi.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z 
      niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową.

Symbol

Przyłącze 
do połączeń wtykowych

Łącznik do korpusów

WF-UPQSymbol
1/4"Przyłącze

WF-UPNSymbol
ŁącznikPrzyłącze

Za pomocą tego łącznika, można
połączyć dwa lub więcej 
korpusów w zestaw filtrów.


