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Hoe vervang ik mijn filters?      !!
Hier vindt u een beknopt advies voor het vervangen van de filters. Voor specifieke extra informatie 
verwijzen wij altijd naar de handleidingen van het desbetreffende merk en type toestel *).!!
1. Schakel de WTW-unit uit.!
Dit kan via het display (zie handleiding van uw merk en type unit), of door de stekker van de unit uit 
het stopcontact te trekken. Door de unit eerst uit te schakelen voorkomt u dat vuil de 
warmtewisselaar wordt ingezogen.!!
2. Open eventueel de voorzijde van de unit en trek de filters uit de sleuven.!!
3. Controleer de vervuilingsgraad van de filters. Zijn de filters donkergrijs of zwart dan is 
vervanging aan te raden.!!
4. Voor de StorkAir en Agpo units: trek de oude filters van de pennen van de filterhouders en schuif 
de schone filters over de pennen van de houders.!!
5. Onze filters hebben een grovere zijde (de toevoerzijde) en een gladdere zijde (de afvangzijde).!
Er zijn verschillende uitvoeringen (linker/rechter uitvoering) WTW-units.!!
IN HET ALGEMEEN DIENEN ONZE FILTERS MET DE GLADDERE ZIJDE NAAR HET HART 
VAN DE UNIT GEPLAATST TE WORDEN.!!
6. Standaard G3 filters zijn 2 exact dezelfde filters; het maakt dus niet uit welk filter links/rechts of 
onder/boven inde unit geplaatst wordt.!!
7. Voor een paar filters bestaande uit 1x filterklasse G3 en 1x filterklasse M6 geldt het volgende:!!
Bij StorkAir/Agpo units dient het dikkere M6 filter geplaatst te worden aan de zijde waar de leiding 
van buitenaf de unit inkomt (ook weer met de gladdere zijde naar het hart van de unit gericht. Zo 
filtert u met het M6 filter de binnenkomende lucht.!!
Bij Brink units is het dikkere M6 filter altijd het ONDERSTE filter, deze filtert de binnenkomende 
lucht.!!
8. Schakel de WTW-unit weer in.!
!

!
*) Bovenstaande informatie  en afbeeldingen dienen slechts als advies: de informatie behorende bij het desbetreffende merk en type 
unit afkomstig van de fabrikant is te allen tijde leidend. WTW-filterSnel kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of 
gebreken aan het apparaat ten gevolge van het niet opvolgen van de onderhoudshandelingen als vermeld in de originele handleiding.
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