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Výměnný filtrační modul B 510-03 
Výměnný filtrační modul B 510-03 je určen pro čištění vodovodní vody a využívá se v čističích 
vody  Aquaphor Duet, Aquaphor Trio,  Aquaphor Trio změkčující 
nebo v jiných každodenních čističích s analogickou konstrukcí. 
 
Výměnný filtrační modul je výroben podle technologie Karbonblok z vysoce efektivních 
granulovaných a vláknitých absorpčních materiálů. 
Typ modulu В510-03 

Název čištění vodovodní vody 

Nominální velikost filtrovaných částic Větší než 10 mkm 

Doporučená rychlost filtrace (výkonnost), 
l/min 

2,0-2,5* 

Označení (barva příruby) černý 

 Při použití modulu v čističi vody  Aquaphor Duet, Aquaphor Trio, Aquaphor Trio 
změkčující rychlost filtrace (kapacita) těchto čističů záleží na použité kombinaci modulů. 

 
VÝMĚNA MODULU 

       o    Zavřete vodu před čističem a pusťte čistou     vodu z kohoutku filtru, aby se snížil tlak. 
o Odšroubujte pouzdro od krytu trupu (dle technického listu čističe vody). 
o Odstraňte použitý filtrační modul a promyjte pouzdro. 
o Zkontrolujte celistvost a správnost umístění těsnícího kroužku v pouzdře. 
o Zkontrolujte vybavenost nového filtračního modulu B 510-03 dvěma těsnícími vložkami. 
o Vložte blok do pouzdra  a našroubujte pouzdro na krýt  na doraz. 
o Pusťte vodu. 
o Zmáčkněte tlačítko (pokud se čistič ovládá tlačítkem)na krytu trupu pro odstranění 

vzduchu. 
o Přesvědčte se v nepropustnosti čističe. 
 

 
Po instalaci nového filtračního modulu se doporučuje jeho promytí pro odstranění z modulu 
úhelného prachu, který mohl vzniknout při převážení. Proto nechte vodu téct přes filtr po dobu 
10-15 minut s průtočností dle technického listu 
 
Pokud jste nepoužívali čistič vody déle než týden, pak preventivně 
pusťte přes něj vodu po dobu 5 minut.  
 
 
 
 
 
 



ZÁRUKA VÝROBCE 
Výrobce zaručuje,  že modul bude odpovídat požadavkům při dodržení uživatelem podmínek 
provozování a skladování  uvedených v daném technickém listu. 
Životnost** (kapacita) výměnného filtračního modulu: 
- při využití v čističi vody Аquaphor Duet, Aquaphor Trio změkčujícím  - 6000 litrů vodovodní 

vody; 
- při využití v čističi vody Аquaphor Trio  - 7000 litrů vodovodní vody; 

Kapacita  výměnných filtračních modulů se může měnit v závislosti na kvalitě výchozí vody. 
Po uplynutí doby životnosti module je třeba jej vyměnit za nový. 
Skladovací doba čističe vody před začátkem používání je 3 roky při teplotě od 5 do 40°C 
s neporušeným obalem. Čistič vody nepotřebuje předprodejní přípravu.  
V případě reklamací týkajících se výkonu modulů se můžete obrátit na prodejce nebo výrobce. 
Reklamacím výrobků majících vnější porušení nebude vyhověno. 
 
** Doba, během které se výrobce zavazuje poskytnout zákazníkovi možnost účelného využití výrobku  a nést 
zodpovědnost za podstatné defekty. 
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Systém managementu jakosti společnosti AQUAPHOR 
 je certifikován TUV NORD CERT (Německo)  
podle normy ISO 9001-2008 
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