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Φίλτρο μονού αγωγού τύπος 500 EM
Φίλτρα μονού και διπλού αγωγού τύποι ERAZ και 500 ZAZ

Φίλτρα κατά DIN EN 12514-2
Αριθμοί καταχώρισης DIN 2Y116/05  και  2Y113/05

Τύπος 500 EM Τύπος 500 ERAZ Τύπος 500 ZAZ
 Σύνδεση εισόδου (δεξαμενή)
 Σύνδεση εξόδου (καυστήρας)
 Σύνδεση στην επιστροφή 
 Σύνδεση στην επιστροφή της 

δεξαμενής

 Βάνα διακοπής
 Βαλβίδα εξαέρωσης με 

αγωγό σύνδεσης
 Κύπελλο φίλτρου

 Στοιχείο φιλτραρίσματος
 Στήριγμα τοίχου 
 Δακτύλιος σύσφιγξης

Βίδες

ΓΕΝΙΚΑ
Το φίλτρο είναι μια διάταξη η οποία κατακρατεί στερεά σωματίδια από το παρεχόμενο καύσιμο. 
Σύμφωνα με το DIN EN 12514-2,το φίλτρο σε εστίες πετρελαίου πρέπει να κατακρατεί ξένα σωματίδια μεγέθους 
κόκκου> 0.2 mm. Το πετρέλαιο μπορεί να περιέχει σωματίδια βρωμιάς ή σκουριάς ή κατακαθίσεις οι οποίες 
δημιουργούνται στο πετρέλαιο που υφίσταται γήρανση λόγω οξείδωσης των υδρογονανθράκων. Όταν αυτά τα 
ξένα σωματίδια δεν κατακρατούνται με φιλτράρισμα, μπορεί να προκύψει αυξημένη φθορά ή και καταστροφή των 
ευαίσθητων στοιχείων του καυστήρα, π.χ. αντλία, προθερμαντήρας και ακροφύσιο. Τα φίλτρα είναι κατάλληλα για 
την εγκατάσταση σε περιοχές με πλημμύρες ύψους μέχρι 10 m νερό. 
Για χρήση σύμφωνη με τον σκοπό τους και την εξασφάλιση της εγγύησης, παρακαλούμε προσέξτε αυτές τις 
Οδηγίες Εγκατάστασης και λειτουργίας και δώστε τες στον συντηρητή.

ΣXEΔIAΣMOΣ - Σειρά τύπων των φίλτρων της GOK
Tύπος Εφαρμογή  Βάνα 

διακοπής
Υλικό 

κελύφους
 Στήριγ-
μα τοίχου

 Στοιχείο διήθησης, 
κατ’ επιλογή

500

EM Φίλτρο μονού 
αγωγού χωρίς Ορείχαλκος χωρίς

ERAZ

ERAM

Φίλτρο μονού 
αγωγού με 
κύκλωμα 
επιστροφής 

ZAZ

ZAM
Φίλτρο διπλού 
αγωγού 

Βάνα 
διακοπής 
ταχείας 
δράσης

Ψευδάργυρος 
χυτόπρεσσας
Ορείχαλκος
Ψευδάργυρος 
χυτόπρεσσας

Ορείχαλκος



Ανοξειδ. χάλυβας 100 µm
Πίλημα 70-80 µm
Πλαστικό:

70 µm, 35 µm
70 µm μακρύ
35 µm μακρύ

Αντικαθιστώμενο φίλτρο 
25 µm
Φίλτρο λεπτών 
σωματιδίων MC7

Τύπος 500 ERA…με βαλβίδα διατήρησης της πίεσης σε σύνδεση    Τύπος 500 ZA...με βαλβίδα 
αντεπιστροφής σε σύνδεση 

KAYΣIMA 
ΛEITOYPΓIAΣ 

Ελαφρύ πετρέλαιο EL κατά DIN 51603-1
Καύσιμο Diesel κατά DIN EN 590
Άλλα καύσιμα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή

ΠPOΣΘETA TEXNIKA ΣTOIXEIA
Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία TS 0 - +60°C (Καύσιμο λειτουργίας και περιβάλλον)
Ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση PS PS 6 bar με 

πλαστικό κύπελλο 
φίλτρου

PS 10 bar με αντικαθιστώμενο φίλτρο
PS 16 bar με μεταλλικό κύπελλο 

φίλτρου
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ΣHMEIΩΣH AΣΦAΛEIAΣ: Μέσα λειτουργίας όπως το πετρέλαιο μολύνουν το νερό! Κάθε 
διαρροή καυσίμου κατά τη διάρκεια της συντήρησης πρέπει να συλλέγεται. Προσέξτε τις 
νομικές διατάξεις για την προστασία των υδάτων!

ΣYNΔEΣEIΣ  κατ’ επιλογή, σε εξάρτηση από τον τύπο και την έκδοση
500 EM 500 ZA... 500 ERA... Διάσταση κατά το πρότυπο

  Θηλυκό σπείρωμα G 3/8 ή G ½
       Θηλυκό σπείρωμα G 3/8

DIN EN ISO 228-1

   Σύνδεσμος με δακτύλιο (ελιά) DIN EN ISO 8434-1
   Σετ σύνδεσης της GOK Universal

    Αρσενικό σπείρωμα G 3/8 m με σύνδεσμο 
σφαίρας-κώνου 

 ΣYNAPMOΛOΓHΣH
Ελέγξτε το φίλτρο για συμβατότητα και πιθανές ζημιές κατά τη μεταφορά, πριν να αρχίσετε την εγκατάσταση. Η 
εγκατάσταση του φίλτρου πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένο τεχνικό. Αυτή η απαίτηση ισχύει και για τη θέση σε 
λειτουργία, τη συντήρηση και τις επισκευές.
Προϋπόθεση για την άψογη λειτουργία του φίλτρου είναι η έμπειρη εγκατάσταση ακολουθώντας τους τεχνικούς 
κανόνες για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του συστήματος ως σύνολο.
Επάνω απ’ όλα, βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί υπ’ όψη τα ακόλουθα:
• Για την εγκατάσταση χρησιμοποιήστε μόνο κατάλληλα κλειδιά κατάλληλου πλάτους. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κλειδιά αερίου. 
• Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά τις συνδέσεις για μεταλλικά ρινίσματα. Βεβαιωθείτε ότι 

απομακρύνθηκαν τέτοια υλικά, π.χ. με φύσημα, για να αποφευχθεί κακή λειτουργία  .
• Τύπος 500 ER… : Βαλβίδα διατήρησης της πίεσης σε σύνδεση  0.8 bar με παροχή 170 l/h

• Τα φίλτρα με πλαστικό κύπελλο δεν πρέπει να εκτίθενται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος > +60°C, δηλ. 
δεν πρέπει να εγκαθίστανται κοντά σε αμόνωτο λέβητα ή καπναγωγό ή κοντά σε καπάκια φούρνων που 
μπορούν να ανοιχθούν.

• Σύμφωνα με το DIN 4755 οι διαστάσεις της γραμμής τροφοδοσίας πρέπει να παρέχουν μια μέση ταχύτητα 
καυσίμου 0.2 έως 0.5 m/s. Αν η διάμετρος των σωλήνων είναι πολύ μεγάλη, προκύπτουν πολύ μικρές 
παροχές, οι οποίες μπορούν να συντελέσουν σε ανεπιθύμητο σχηματισμό φυσαλίδων.

• Τύπος για τον υπολογισμό της ταχύτητας w σε m/s

με .
V - παροχή όγκου πετρελαίου σε l/h

D - εσωτερική διάμετρος σωλήνα σε mm
• Εσωτερικές διάμετροι κάτω από 4 mm δεν συνιστώνται!
• μέγιστη συνολική πτώση πίεσης σε όλες τις αντιστάσεις στη γραμμή αναρρόφησης:  = 0.4 bar 
Διάγραμμα:
Πτώση πίεσης ∆p
Φίλτρο τύπου 500 EM
Στοιχεία φιλτραρίσματος:
Siku 70 µm
Siku 35 µm
Niro 100 µm
Διατομή φίλτρου:
100 % - μη λασπωμένη
50% - διατομή φίλτρου 50% 

  λασπωμένη και μη διαφανής
V - παροχή πετρελαίου EL
Εγκατάσταση του φίλτρου επιτρέπεται:
• Σε εστίες πετρελαίου σε σύστημα μονού αγωγού με επιστροφή τροφοδοσίας με τον τύπο 500 

ERAZ/ERAM, και σε σύστημα διπλού αγωγού (αναρρόφηση) με τους τύπους 500 ZAZ/ZAM.
• Σε εστίες πετρελαίου σε σύστημα μονού αγωγού, σε κεντρικά συστήματα παροχής πετρελαίου, και σαν 

αρχικό φίλτρο σε συστήματα in line systems με τον τύπο 500 EM, πιθανώς απαιτείται προηγουμένως μια 
πρόσθετη βάνα διακοπής.

• Επάνω και κάτω από το ανώτερο ύψος της δεξαμενής πετρελαίου.

• Σε σωληνώσεις με πίεση λειτουργίας PO μέσω μιας εγκαταστημένης αντλίας, το φίλτρο πρέπει να επιλεγεί 
ανάλογα με τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση PS για κάθε σχετικό κύπελλο φίλτρου.

w = 0,3537 • .
V  / D2
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• ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Η θερμική διαστολή σε αποκομμένες σωληνώσεις – π.χ. επειδή έχει 
εγκατασταθεί μια βαλβίδα αντεπιστροφής – μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πιέσεις οι οποίες υπερβαίνουν 
τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση PS. 
ΛΥΣΗ: Εγκαταστήστε στη σωλήνωση μια βαλβίδα αντιστάθμισης της πίεσης της GOK, τεμάχιο no. 15550, 

• ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Σε σωληνώσεις με υπερπίεση, εγκατάσταση του φίλτρου κάτω από το ανώτερο ύψος της 
δεξαμενής πετρελαίου ή θερμοκρασίες > +60°C καθώς και με κίνδυνο ηλεκτρισμού λόγω τριβών, 
συνιστούμε να χρησιμοποιηθεί ένα μεταλλικό κύπελλο φίλτρου ή το αντικαθιστώμενο φίλτρο.
Σε υψηλές παροχές, μπορεί να αναπτυχθεί ηλεκτρισμός λόγω τριβών.

Eγκατάσταση του φίλτρου
• Πάντοτε να εγκαθιστάτε το φίλτρο κατακόρυφα (κύπελλο του φίλτρου  προς τα κάτω)

• Προσέξτε την κατεύθυνση εγκατάστασης όταν εκτελείτε τις συνδέσεις  σύμφωνα με το σήμα  
• Οι τύποι φίλτρου χωρίς στήριγμα τοίχου πρέπει να εγκαθίστανται στη σωλήνωση χωρίς τάσεις.
Eγκατάσταση στηρίγματος τοίχου - κατ’ επιλογή  
• Εγκαταστήστε το στήριγμα τοίχου ( τα στερεωτικά δεν περιλαμβάνονται στα παραδοτέα)
• Τύπος 500   ERAZ   και 500   ZAZ  :   Ξεβιδώστε τις 2 βίδες  στο κέλυφος του φίλτρου. Τοποθετήστε το φίλτρο 

– με τη βάνα  να κοιτάει προς τον τοίχο – σε θέση στο στήριγμα τοίχου και ξαναστερεώστε το με τις 
βίδες.

• Τύπος 500   ERAM   και τύπος 500   ZAM  : Ξεβιδώστε τη βίδα του στηρίγματος τοίχου, ανοίξτε το στήριγμα, 
βάλτε το στήριγμα τοίχου στην εγκοπή και ξανασφίξτε τη βίδα.

Το στήριγμα τοίχου έχει προορισμό αποκλειστικά τη στήριξη του φίλτρου!
Kατ’ επιλογή σύνδεση ξεχωριστών στοιχείων
Eκτέλεση των συνδέσεων με εσωτερικό σπείρωμα
Στοιχείο Σύνδεση μέσω Επεξηγήσεις

Φίλτρο Υποδοχέας σύνδεσης   
  Εσωτ. σπείρωμα G 3/8 or G ½ κατά DIN EN ISO 228-1

Κοχλίωση 
σύνδεσης 

Σπείρωμα σωλήνα
ή
κοχλιωτές συνδέσεις
κατά DIN 2353 / DIN EN 
ISO 8434-1

Παράλληλο εξωτ. σπείρωμα G κατά DIN EN ISO 228-1 ή R 
κατά DIN EN 10226-1
Κοχλιωτές συνδέσεις με ακμή στεγανοποίησης ή 
στεγανοποιητική επιφάνεια, π.χ. κοχλιωτός άξονας μορφή B 
κατά DIN 3852-2 ή μορφή SDCS, τύπος B κατά DIN EN ISO 
8434-1

Στεγανο-
ποιητικό

με σπείρωμα σωλήνα χωρίς ακμή στεγανοποίησης/ 
στεγανοποιητική επιφάνεια

Σύνδεση συνδέσμου με δακτύλιο (ελιά) από ορείχαλκο ή χάλυβα
Στοιχείο Σύνδεση μέσω Επεξηγήσεις

Φίλτρο
Υποδοχέας σύνδεσης    
 σε σύνδεσμο με δακτύλιο 
(ελιά) 6, 8, 10 ή 12 mm

Σύνδεσμος με δακτύλιο (ελιά) από ορείχαλκο ή χάλυβα 
κατά DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Σύνδεση

Σωλήνας ή στοιχείο 
υποδοχής της σωλήνωσης 
σύνδεσης με εξωτερική 
διάμετρο 6, 8, 10 ή 12 mm

Χαλκοσωλήνας,  π.χ.  κατά  DIN EN 1057,  σωλήνας 
αλουμινίου, π.χ. κατά  DIN EN 573-3 με προσαρμογέα 
υποστήριξης

Χαλυβδοσωλήνας ακριβείας, π.χ. κατά DIN 10305-1
συνιστάται χαλύβδινος δακτύλιος!

Εγκατάσταση σύμφωνα με το Εγχειρίδιο εγκατάστασης της GOK για συνδέσμους με δακτύλιο (ελιά) κατά DIN 
EN ISO 8434-1 σε συνδυασμό με το DIN 3859-2. Παρακαλούμε δείτε το τμήμα "Service" της ιστοσελίδας μας, 
www  .  gok  -  online  .  de  .
Σύνδεση εξωτ. σπειρώματος G 3/8 με σύνδεσμο σφαίρας-κώνου (εσωτ. κώνος 60°)
Στοιχείο Σύνδεση μέσω Επεξηγήσεις

Φίλτρο Υποδοχέας σύνδεσης   Σπείρωμα σωλήνα: παράλληλο εξωτ. σπείρωμα G 3/8 σε 
κλάση ανοχών A κατά DIN ISO 228-1 με εσωτ. κώνο 60° 

Κοχλίωση 
σύνδεσης

fitting εύκαμπτου αγωγού 
στην εκδοχή με σφαιρικό 
νίπελ με περικόχλιο σύνδεσης 

Περικόχλιο σύνδεσης με εσωτ. σπείρωμα G 3/8 κατά DIN 
ISO 228-1, περιστόμιο εύκαμπτου αγωγού με σφαιρική 
στεγανοποίηση

Συναρμολόγηση του σετ συναρμολόγησης της GOK
Στοιχείο Σύνδεση μέσω Επεξηγήσεις
Φίλτρο Υποδοχέας σύνδεσης   Εσωτ. σπείρωμα G 3/8 κατά DIN EN ISO 228-1
Κοχλίωση 
σύνδεσης

Universal fittings σύνδεσης 
για σωλήνες με εξωτερική 
διάμετρο 6/10 mm

Αποτελούμενα από εξ. σπείρωμα κοχλίωσης πίεσης G 
3/8 m
για Εξ. Διαμ. 10 mm:       βάλτε 10 mm με δακτύλιο
για Εξ. Διαμ. 6 or 8 mm:  βάλτε 6 ή 8 mm με δακτύλιο 

http://www.gok-online.de/
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                                         και 6 ή 8 mm μανσέτα πίεσης
για σωλήνα χαλκού ή αλουμινίου με μανσέτα υποστήριξης

Συναρμολόγηση σύμφωνα με τις Οδηγίες συναρμολόγησης για συνδέσεις δακτυλίου σύσφιξης της GOK: 
Διατάξεις σύνδεσης Universal. Βλέπε πληροφορίες στη συσκευασία ή στο τμήμα "Service" της ιστοσελίδας μας, 
www  .  gok  -  online  .  de  .

Επιλογή: Συναρμολόγηση του μεταλλικού κυπέλλου φίλτρου PS 16 bar
• Ανοίξτε το δακτύλιο σύσφιξης  στρέφοντάς τον αντίθετα στη φορά του ρολογιού, κρατήστε σταθερά το 

κύπελλο του φίλτρου  και αφαιρέστε το.
• Μη καταστρέφεται το δακτύλιο O. Ένας καταστραμμένος δακτύλιος O πρέπει να αντικατασταθεί 

(πετρελαιώστε το νέο δακτύλιο O!).
• Βάλτε το μεταλλικό κύπελλο του φίλτρου και το δακτύλιο O στη θέση τους και σφίξτε με το χέρι στρέφοντας 

το δακτύλιο σύσφιξης  στη φορά του ρολογιού.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές!
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Η εκκίνηση γίνεται σε συνδυασμό με το σύστημα ενώ είναι ανοικτή η βάνα διακοπής.
Τύπος 500 ER… :  Βαλβίδα εξαέρωσης με αγωγό σύνδεσης 
Σ’ αυτό τον τύπο φίλτρων μονού αγωγού με τροφοδοσία επιστροφής, οι σωληνώσεις μπορούν να εξαερώνονται 
κατά την εκκίνηση με ενεργοποίηση της βαλβίδας εξαέρωσης . Πιέστε το σωλήνα σύνδεσης στο δακτύλιο, 
ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης. Μόλις το στοιχείο φιλτραρίσματος  μέσα στο κύπελλο  περιβάλλεται από 
καύσιμο και δεν βγαίνει αέρας από το σωλήνα σύνδεσης, κλείστε σφικτά τη βαλβίδα εξαέρωσης . Αφαιρέστε 
τον αγωγό σύνδεσης. Είναι επιτακτικό να προσέξετε τις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Bάνα διακοπής με το τύπο 500 ERA... και 500 ZA…
Σε τρέχουσα λειτουργία του συστήματος, η βάνα διακοπής βρίσκεται στη θέση ΑΝΟΙΚΤΗ. Για μεγάλες 
περιόδους αχρηστίας ή εργασίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, βάλτε τη βάνα διακοπής στη θέση ΚΛΕΙΣΤΗ.
Χειρισμός σε Σύμβολο ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΛΕΙΣΤΗ

Βάνα ταχείας 
διακοπής 

στρέψτε αντίθετα στη φορά 
του ρολογιού μέχρι το stop + 

στρέψτε κατά τη φορά του ρολογιού 
μέχρι το stop -

Kύπελλο φίλτρου γεμάτο εν μέρει
Αέρας και πτητικά σωματίδια πετρελαίου μπορούν να διαφεύγουν από το καύσιμο και να συλλέγονται στο υγρό 
στοιχείο φιλτραρίσματος. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε φίλτρα μονού αγωγού και μικρές παροχές. Πάντως, το μη 
ορατό εσωτερικό του στοιχείου φιλτραρίσματος γεμίζει πλήρως με καύσιμο, έτσι  ώστε ένα κύπελλο φίλτρου 
γεμάτο εν μέρει δεν ενοχλεί την ασφαλή λειτουργία.
Αν το επίπεδο του κυπέλλου φίλτρου πέφτει ή αδειάζει, το σύστημα έχει μια διαρροή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Στα πλαίσια μιας ετήσιας συντήρησης ή μετά από μακρές περιόδους μη λειτουργίας, συνιστούμε:
• να ελέγξετε το φίλτρο και τις συνδέσεις για διαρροές

• να κάνετε ένα οπτικό έλεγχο του πλαστικού κυπέλλου  για ζημιές, π.χ.: ρήγματα ή παραμόρφωση

• Αντικατάσταση του στοιχείου φιλτραρίσματος 
Καταστραμμένα ή σπασμένα κύπελλα φίλτρου  πρέπει να αντικαθίστανται με καινούργια. Προχωρήστε όπως 
επεξηγείται για την αλλαγή του στοιχείου φιλτραρίσματος.
Αν το φίλτρο έχει βυθισθεί, η βρωμιά στο εσωτερικό του φίλτρου πρέπει να αφαιρεθεί με ένα κοινό 
απορρυπαντικό του εμπορίου.
Η χρήση καθαριστικών που περιέχουν διαλύτες ίσως καταστρέψουν το πλαστικό κύπελλο και τη λαβή.
Αντικατάσταση του στοιχείου φιλτραρίσματος  
Το στοιχείο φιλτραρίσματος πρέπει να αντικαθίσταται όταν  έχει σχηματισθεί ένα σταθερό κατακάθι το οποίο 
κρύβει τη δομή της επιφάνειας του φίλτρου. Ένας καθαρά αναγνωρίσιμος θόρυβος από την αντλία του 
καυσίμου μπορεί να είναι σημάδι ενός βουλωμένου στοιχείου φιλτραρίσματος. 
Κλείστε τις βάνες διακοπής, σταματήστε τη λήψη από τη δεξαμενή πετρελαίου, χρησιμοποιήστε διάταξη 

συλλογής!
Τύπος 500 ... Τύπος 500 με αντικαθιστώμενο φίλτρο
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Ανοίξτε το δακτύλιο σύσφιξης  στρέφοντας αντίθετα στη φορά 
του ρολογιού, κρατήστε σταθερά το κύπελλο του φίλτρου  και 
αφαιρέστε το.
Μη καταστρέφεται το δακτύλιο O. Ένας καταστραμμένος 
δακτύλιος O πρέπει να αντικατασταθεί (πετρελαιώστε το νέο 
δακτύλιο O!).
Αφαιρέστε το παλιό στοιχείο φιλτραρίσματος.

Στρέψτε το αντικαθιστώμενο φίλτρο 
αντίθετα στη φορά του ρολογιού για να το 
χαλαρώσετε, και αφαιρέστε το. Κρατήστε 
τον προσαρμογέα σταθερά με ένα κλειδί
ανοικτού άκρου μέγεθος 70.

Καθαρίστε τις επιφάνειες στεγανοποίησης και το δακτύλιο O.
Βάλτε το καινούργιο στοιχείο φιλτραρίσματος  ώστε να κάτσει 
καλά.

Πετρελαιώστε το νίππελ του νέου 
αντικαθιστώμενου φίλτρου

Βάλτε το κύπελλο του φίλτρου  και το δακτύλιο O στη θέση τους 
και σφίξτε με το χέρι στρέφοντας το δακτύλιο σύσφιξης στη φορά 
του ρολογιού.

Βάλτε το νέο αντικαθιστώμενο φίλτρο στη 
θέση του και σφίξτε με το χέρι στρέφοντάς 
το στη φορά του ρολογιού.

Βεβαιωθείτε ότι δε υπάρχουν διαρροές! Πριν από την εγκατάσταση, καθαρίστε πολύ προσεκτικά τα τμήματα 
της γραμμής μετά το φίλτρο. Για να συνεχίσετε, δείτε την ΕΚΚΙΝΗΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Αν τα μέτρα που εξηγήθηκαν στα κεφάλαια ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ αποτύχουν για 
κανονική επανΕΚΚΙΝΗΣΗ, και αν δεν έχουν παρερμηνευθεί οι οδηγίες, το φίλτρο πρέπει να αφαιρεθεί και να 
σταλεί στον κατασκευαστή για έλεγχο. Κάθε αναρμόδια επέμβαση θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της 
έγκρισης και των δικαιωμάτων της εγγύησης.

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Obernbreiter Strasse 2-16, 97340 Marktbreit / Germany   +49 9332 404-0  Fax +49 9332 404-43

E-mail: info@gok-online.de     Website: www.gok-online.de
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