Werkinstructie Quartsbuis
vervangen/reinigen min. 1 x per jaar
Instructietekst

Illustraties

Oude Quartsbuis demonteren
1.

Draai de watertoevoer dicht.
Haal de druk eraf.
Demonteer de oude Quartsbuis. Draai daarvoor de twee
blauwe Quartshouders 1 en 2 los (linksom draaien).
Eerst de ene kant en dan de andere kant.
Bij gebruik van een tang, voorzichtig draaien, en niet te
hard knijpen in de blauwe dop.
Nu ziet u bij 1 en 2 de glazen Quartsbuis uitsteken uit
het RVS-huis. De buis wordt nog op zijn plek gehouden
door aan elke kant een rubber.

2.

Haal voorzichtig aan één kant het rubber van de
Quartsbuis. Verwijder vervolgens het rubber aan andere
kant.
Let op nu loopt het resterende water uit het RVS-huis.

3.

Schuif de Quartsbuis heel voorzichtig uit het RVS-huis.
Doe dit zonder te stoten!
Maak vervolgens de Quartsbuis schoon met
schoonmaakazijn of bij ernstige vervuiling vervang deze
voor een nieuwe. Vervang ook altijd de rubbers.
Belangrijk:
Als de Quartsbuis vervuild is verliest het systeem voor
een groot deel zijn afdodende werking. Zelfs bij een
blaam op het glas is er al verlies op afdoden. Zorg
ervoor dat de buis goed schoon is zodat het UV-licht niet
afgebogen wordt en optimaal zijn werk kan doen.
Aanbeveling:
- Vervang de Quartsbuis minimaal eens per 5
jaar.
-

Reinig de Quartsbuis minimaal eens per jaar.

-

Zorg ervoor dat u een reserve Quartsbuis en
rubbers op voorraad heeft voordat u begint.
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Werkinstructie Quartsbuis
vervangen/reinigen min. 1 x per jaar
(Nieuwe) Quartsbuis plaatsen
4.

Schuif de glazen Quartsbuis heel voorzichtig en zonder
te stoten in het RVS-huis. Raak de Quartsbuis daarbij
niet aan met de handen.

5.

Doe ruimschoots vaseline op de bijbehorende rubbers
en smeer dit gelijkmatig uit over het rubber. Schuif
daarna één rubber aan één kant over de Quartsbuis.

6.

Zorg ervoor dat de Quartsbuis aan beide zijden van het
RVS-huis evenveel uitsteekt. Plaats daarna ook het
rubber aan de andere kant zodat de rubbers tegen het
RVS-huis aan zitten.

7.

Draai de blauwe Quartshouders tegelijk op het
schroefdraad van de RVS pijp zodat de Quartsbuis niet
verschuift.
Draai ze met de hand stevig aan. Niet te strak want dan
knapt het glas (zie de volgende stap).

8.

Kijk in het glas van de Quartsbuis of de rubbers plat
gedrukt zijn tussen de Quartshouder en het RVS-huis.
Als dat het geval is, is de het geheel waterdicht.
Na plaatsen, draai de watertoevoer voorzichtig open.
Mocht het niet waterdicht zijn gemonteerd dan heeft u
niet al te veel wateroverlast.
Test of het geheel waterdicht is en plaats daarna de UVlamp.

