
Installatie handleiding Aquapfor hele huis waterfilter 

 

• Bekijk goed waar het filter geïnstalleerd moet worden, het is belangrijk dat er voldoende 

ruimte is als het filter vervangen wordt. 

 

• Sluit de hoofdkraan van de waterleiding af 

 

• Schroef de  meegeleverde koppelingen recht (het moet makkelijk gaan) in het filterdeksel en 

tape deze voldoende zodat het waterdicht is 

 

• Bepaal de de hoogte voor de bevestiging van het filterdeksel en monteer op deze hoogte met 

vier schroeven de beugel, het is belangrijk dat de beugel goed vastzit 

 

• Meet nauwkeurig de benodigde ruimte op voor het waterfilter en zaag de waterleiding door op 

twee plaatsen zodat het filter deksel er op de goede afstand van de muur en de goede hoogte 

goed tussen past. Zorg ervoor dat er na het aandraaien van de koppelingen geen extra druk op 

de waterleiding komt  

 

• Het kan nodig zijn om een bocht(en) te maken in de waterleiding om voldoende ruimte te 

creëren. In elk geval is het belangrijk om van tevoren nauwkeurig te meten hoeveel ruimte je 

nodig hebt voor het filterdeksel (15 cm hoogte, 17,5 cm breedte) en het filterhuis (55 cm 

hoogte) wat daaronder komt. 

 

• Plaats de knelkoppelingen op de waterleiding, draai deze goed vast, zorg dat de waterleiding 

schoon is aan de buitenkant voor het plaatsen (eventueel kan de buis licht worden geschuurd). 

 

• Bevestig vervolgens het filterdeksel aan de beugel, het is belangrijk dat het goed is 

vastgeschroefd 

 

• Schroef de knel- één duims binnendraad koppelingen op de één duims buitendraad 

koppelingen in het filterhuis. Draai koppelingen tegelijk goed aan. 

 

• Plaats het filterpatroon (inclusief de witte flexibele ringen) recht in het filterhuis zodat het gat 

in het wild patroon onder in de uitstulping onder in het filter heen valt. Er is geen boven of 

onderkant. 

 

• Schroef vervolgens voorzichtig en recht het filterhuis met daarin het filterpatroon op het 

filterdeksel, let daarbij op dat de zwarte pinnetjes van het filterdeksel aan de binnenkant van 

het filterhuis vallen en dat het rubber gelijkmatig in de gleuf van de bovenkant van het 

filterhuis ligt waar het contact maakt met het filterdeksel. 

 

• Draai het filterhuis stevig gaan met de meegeleverde filterhuis sleutel. 

 

• Zet vervolgens langzaam de hoofdkraan van het water weer open en controleer of er geen 

lekkage is 

 



• Volg de aanwijzingen bij de aandachtspunten en bij twijfel of u het zelf wel kunt installeren 

adviseren wij om een deskundige loodgieter te vragen! 

 

NB. installatie is volledig voor eigen risico 

 


