
Kartuş Filtre Serisi 
POSI-CLEAR™ 



POSI-CLEAR™   KARTUŞ FİLTRELERİ 
PXC SERIESI – Özel yüzme havuzlarında ve spa’larda (masaj havuzları) kullanılır.  
Korozyona karşı dayanıklı ABS termoplastik dış gövdelidir.  Posi-lok halkası 
servis için kolayca açılmasını sağlar. Ekstra büyük hava pürjörü hızlı hava 
tahliyesini sağlar.  4 boyda değişik bulunmakta olup tüm modellere 2’’ giriş ve 
çıkış bağlantılıdır.  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Model 

 
A 

 
B 

PXC 75 914 787 

PXC 95 914 787 

PXC 125 1295 1016 

PXC 150 1295 1016 

Kolay, hızlı servis  
Ekstra büyük pürjör servis sırasında 
hızlı havalandırma ve boşaltıma izin 
verir.  
 
Kompakt Tasarım  
Sıkışık ve dar yerlere kolayca monte 
olur.Düzgün mat siyah diş görünüş.  
 
Filtre Tankı 
Yüksek yoğunluklu termoplastik ABS 
malzemeden yapılmış olup 
korozyona dayanıklıdır.  

Kolay Okuma  
Kolayca okunması için 
manometre üst kısma monte 
edilmiştir.  
 
Güvenli Erişim  
Posi-Ring™ ile açma ve kapama 
güvenli ve basittir.  Filtre 
kartuşunun kolayca 
temizlenmesine olanak sağlar..  
 
Yüksek Performans Akış  
2” bağlantı su akışını 
kolaylaştırır, basınç yaratmaz    
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Posi-

RingTM 

Giriş  

2” BSP 

3/4 “ 

Drain Çıkış 2” BSP 

Model 

Filtre 

yüzeyi 

m² 

*Debi 

(maks.).  

m3/h 

Basınç 

maks. 

Bar 

Su 

sıcaklığı 

maks.  
0C 

Tavsiye 

edilen 

havuz  
ölçüsü 

m3 

Yedek filtre 

kartuşu 

PXC 75 7,0 11 3,5 400 20 - 40 25230-0075S 
PXC 95 8,8 21 3,5 400 30 – 50 25230-0095S 
PXC 125 11,6 28 3,5 400 40 – 65 25230-0125S 
PXC 150 14,0 34 3,5 400 40 – 80 25230-0150S 
* Debi tesisat koşullarına göre değişiklik gösterebilir 
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GÜVENLİK TALİMATINI OKUYUP UYUNUZ  
 
Bu, güvenlik-alarm sembolüdür.  
Bu sembolü sisteminizde veya bu 
kullanım kılavuzunda 
gördüğünüzde, ardından gelen 
sinyal kelimelerine bakınız ve 
kişisel yaralanma için potansiyele 
karşı uyanık olunuz.  

WARNING (UYARI) 
Yanlış kurulmuş veya test edilmemiş 
donanım ciddi yaralanmaya veya 
tesisatın hasar verebilecek şekilde 
patlayabilir. Donanımı kurarken ve 
işletirken kullanıcı kılavuzundaki 
talimatlara uyunuz. Tüm basınç 
testlerini yapması için eğitimli bir 
havuz teknikeri çalışınız.  

� 3,5 maksimum bar basıncını 
aşan pompalara filtre 
bağlamayınız.  

� Sistemi çalıştırmadan önce 
hava pürjörünü açarak 
filtredeki ve sistemdeki tüm 
havayı boşaltın.  

 

� Filtreyi hiçbir koşul altında 
basınçlı havaya 
bağlamayınız. 

� Tesisatı  şehir su şebeke 
sistemine veya basınçlı su 
sistemine bağlamayınız.  

WARNING (UYARI) 
Düşme ve yaralanma riski.  Filtre 
yüzeyi kaygandır. Çocukların 
filtre üzerinde durmasına veya 
etrafında oynamasına izin 
vermeyiniz. 

 

! DANGER 
(TEHLİKE) 

FİLTRE ÜZERİNDE 
ÇALIŞMADAN ÖNCE 

DANGER (TEHLİKE) 
görmezden gelindiği takdirde ciddi 
kişisel yaralanma, ölüm veya önemli 
mülk hasarına sebep olan tehlikeler 
hakkında uyarıdır.  

WARNING (UYARI)  
görmezden gelindiği takdirde ciddi 
kişisel yaralanma, ölüm veya önemli 
mülk hasarına sebep olan tehlikeler 
hakkında uyarıdır.  

CAUTION (DİKKAT) 
görmezden gelindiğinde hafif kişisel 
yaralanma veya mülk hasarına yol 
açan, yol açabilen tehlikeleri uyarır.  
 
NOTICE (DİKKAT) etiketi önemli 
olan ancak tehlikelerle ilgili olmayan 
özel talimatı belirtir.  

 
 

 

 
Tehlikeli basınç! 
Tank patlamasından 
dolayı ciddi yaralanmaya 
veya önemli mal 
hasarına sebep olabilir.  

 
1. Pompayı durdurunuz 
2. Hava pürjörünü açınız 
3. Sistemdeki tüm 
basıncı tahliye ediniz. 

! WARNING 
(UYARI) 

POMPA VEYA MOTOR 
ÜZERİNDE 

ÇALIŞMADAN ÖNCE 

Bu kullanım kılavuzundaki 
veya filtre üzerindeki tüm 

güvenlik talimatını dikkatlice 
okuyunuz ve bunlara uyunuz. 
Güvenlik etiketlerini iyi durumda 
muhafaza ediniz.  Kayıp veya 
hasar görmüş olan güvenlik 

etiketlerini değiştiriniz. 

 

 
Filtre pompaları şoka, 
çarpmaya veya ölüme 
sebep olabilen tehlikeli 

voltaj çalışır.. 

 
Motorun güç bağlantısı 
kesiniz. 

 

 



GENEL BİLGİLER    KURULUM  
GENEL BİLGİLER  
Filtre ne zaman temizlenmelidir :Normal 
olarak filtre basıncında 0,7 bar yükselme 
olduğunda kartuş temizlenmelidir..  
 
Bazı havuzlarda fıskiye veya havuz 
süpürgeleri gibi aksesuarlarda filtre kirliliği 
debi azalmasına sebep olabilir biçimde . 
Böyle durumlarda  filtreyi gereken akışı 
sağlamak için daha sık temizleyiniz. 
(yani, 0,7 bardan daha az). 
 
Yeni bir havuzu doldurmadan ve filtreyi 
çalıştırmadan önce temizleyiniz.  

Havuzu veya filtreyi temizlerken üreticinin 
dezenfektan talimatını yakından takip 
ediniz.  Bu talimata uyulmaması kartuşun 
garanti kapsamını geçersiz kılabilir.  
 
KURULUM  
Filtre montajında aşağıdakiler 
olmalıdır: 
Hava ve donmaya karşı koruma 
sağlayınız.  Rutin bakım için  boşluk ve 
ışık sağlayınız.  (boşluk ihtiyaçı için sayfa 
2 bakınız) pompa için havalandırma ve 
drenaj sağlayınız.  Uygun bir seviyede 
yeterli drenaj sağlayınız.  

NOTICE (DİKKAT): 
Aşırı sıkma filtre bağlantı yerlerini 
çatlatabilir. 
 
Dişli bağlantılarda sadece TEFLON band 
kullanınız, keten, macun vb boru contaları 
Filtre bağlantısında  KULLANMAYINIZ; 
Bağlantının çatlamasına sebep olacaktır. 
Filtre giriş ve çıkışların rekor bağlantı ile 
yapılması tavsiye edilir. 
 
 
Boru tesisatını sızdırmaz olmasına dikkat 
edin aksi halde pompaya zarar verir ve 
ortama su basmasına sebep olur.  

Maksimum basınç 3,5 bardır. Filtreyi bir 
şehir suyu sistemine veya benzeri bir su 
sistemine BAĞLAMAYINIZ.  
 
Sta-Rite kartuş filtresi sadece yüzme 
havuzları ve masaj havuzları için suyu 
filtrelemek amacıyla tasarlanmıştır. Yeni 
bir sistemde biz şunları tavsiye ederiz: 

Elektrik:  
Pompa toprağının yerel ve ulusal elektrik 
kodu standartlarına uyduğundan EMİN 
OLUNUZ.  Tüm kablolama ve ilgili 
donanımın topraklaması yerel ve ulusal 
elektrik kodu standartlarına uymalıdır.  

1. İlk temizlemeden sonra filtreyi 
sökünüz. Sayfa 5’teki »Filter 
Disassembly/Assembly Procedure« 
(filtre sökme/takma prosedürü) takip 
ediniz.  

2. Filtre kartuşunu ve içindeki hava 
tahliye hortumunu temizleyiniz. 

 
Havuz suyunu pH 7.2 ve 7.6 arasında 
sağlayınız. Posi-RingTMGüvenli olarak 
yerinde olduğunu filtreyi çalıştırmadan 
önce kontrol ediniz..Manometrenin çalışıp 
çalışmadığını kontrol ediniz..Arızalı ise 
yenisi ile değiştiriniz.  Temizleme zaman 
aralığı basınç artışına bağlıdır, filtrenin 
çalıştırıldığı sürenin uzunluğuna bağlı 
değildir.  Farklı su koşulları farklı 
temizleme zaman aralıklarına sahip 
olacaktır.  

 
 
Hava  borusu  kapak  pilot halkası 
içinde olmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabandaki pilot halka 

 

NOTICE (DİKKAT): 
Bazı havuz dezenfektanları filtre 
kartuşunu tıkayabilir.  

Boru tesisatı: 

NOTICE (DİKKAT): 
Kışa hazırlamak için filtre ve tüm 
boruların boşaltıldığından emin olunuz. 
Sayfa 6 Winterizing«(kışa hazırlama)  

İLK ÇALIŞTIRMA 
Prosedüre başlamadan önce 
pompanın KAPALI olduğundan emin 
olunuz.   
Filtreyi 3,5 bardan daha fazla 
çalıştırmayınız.  
1. Posi-Ring’i güvenlik tırnağını geçip 

“klik” sesi gelinceye kadar SAAT 
YÖNÜNDE döndürünüz. (bakınız 
Şekil 2.) 

2. Halka kapağı geçip tıkladıktan 
hemen sonra döndürme işlemini 
durdurunuz.  Halka hafif gevşek 
olabilir ancak pompa çalıştığından 
ve filtre basınç altına girdiğinde 
sıkışacaktır.  

3. Manometre ve tank kapağı 
üzerindeki hava alma pürjörünü 
yerine monte ediniz. (Bkz. Şekil 2). 
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Hava 
boşaltma 
borusu 
kartuşun 
ortasından                  
geçmelidir.  
   



KURULUM 

 
Hava prüjörü Manometre 

 
Şekil 2 –  tırnak güvenlik kapağının 
arkasına kilitlenene kadar Posi-Ring™  
döndürünüz 

NOTICE (DİKKAT): O-Ringi silikon 
gres ile yağlayınız çünkü diğer yağlar 
halkanın şişmesine sebep olabilir.  
Posi-RingTM veya tank üzerindeki vidaları 
YAĞLAMAYINIZ çünkü bu işlem iri taneli 
kum toplayacak ve çıkartma işlemini 
zorlaştıracaktır.  Filtre çalışmaya 
başladıktan sonra, daha sonra kullanmak 
üzere manometre değerini kaydediniz.  
 
FİLTRE SÖKME / TAKMA 
PROSEDÜRÜ 
Filtreyi sökmeden önce: 
1. POMPAYI DURUDURUNUZ 
2. Hava pürjörünü ve drenaj hattını 
AÇINIZ.  
3. Basınç ve su boşalıncaya kadar 
Posi-RingTM gevşetmeden önce 
BEKLEYİNİZ. 
 

Sert ucu eğik bir kablo parçasıyla tank 
kapağı grubu altındaki küçük erişim 
yuvasını kontrol ediniz.  
 
GÜVENLİK KAPAĞI  
Güvenlik kapağının amacı Posi-RingTM 
kilitli konumda tutmaktır.  Eğer kapak 
hasar görmüşse, aşağıdaki gibi 
değiştiriniz: 
 
1. Güvenlik kapağının alt kısmındaki 
küçük parçaya basınız veya kapağı tank 
dışından vurarak çıkartınız.  
2.  Yeni kapağı konumuna yerine 
yerleşinceye kadar kaydırınız.  

3. Pompa üzerindeki ön filtresinden su ile 
doldurunuz.  
4. Filtrenin üst kısmındaki hava pürjörünü 
açarak havayı tahliye ediniz. 
5. Filtre giriş çıkış vanalarını açınız. 
6. Sistemden hava çıkartmak için 
pompayı çalıştırınız.  
7. Sabit bir su akışı hava pürjöründen 
geldiğinde, valfı kapatınız.  

NOTICE(DİKKAT): 
Posi-RingTM etrafındaki sızıntı halkanın 
tam olarak kilitlenmediğini gösterebilir. Bu 
durumda aşağıdaki gibi ilerleyiniz:  

NOTICE (DİKKAT): 
Eğer güvenlik kapağı hasar görmüşe 
veya Posi-RingTM kilitli konumda 
tutmayacaksa çalıştırmayınız.  
Kurulum:  
1. Tankı, halka vidalarını ve O-Ringi 
yuvasını kontrol edip temizleyiniz. 
gerekirse hasar görmüş parçaları 
değiştiriniz.  
2. Tank içine filtre kartuşunu yerleştiriniz  
ve için sıkıca aşağı doğru itiniz. 

NOTICE (DİKKAT): 
O-Ring sadece verilen silikon gres ile 
veya dengi bir maddeyle yağlayınız 
çünkü diğer maddeler halkanın şişmesine 
sebep olabilir.  Posi-RingTM yağlamayınız. 

1. Pompayı durdurunuz.  
2. Filtre tankının üst kısmındaki hava 
pürjörünü  tankın içindeki tüm basıncı 
çıkartmak için açınız. 
3. Drenaj hattınıaçını tankın içindeki tüm 
suyu boşaltınız.  
4.  Filtre kapağı grubunu aşağıdaki gibi 
çıkartınız:  
a. Güvenlik kapağına tanka doğru serbest 
bırakmak için basınız (halka altında) 
(Bakınız Şekil 3)  
b. Kapağı serbest bırakma konumunda 
tutunuz ve halkası çıkartmak için SAAT 
YÖNÜNÜN AKSİNE döndürünüz.  Eğer 
halkayı döndürmek zor ise, ilk direnci 
kırmak için plastik bir çekiçle hafifçe 
yukarı doğru vurunuz.  
5. O-Ringi kesiklere, çatlamalara, 
deformasyon veya aşınma belirtilerine 
karşı kontrol ediniz, gerekirse değiştiriniz. 
 

A. Pompayı durdurunuz ve hava bırakma 
valfını filtre içindeki herhangi bir havayı 
serbest bırakmak için açınız.  
B. Drenaj tapasını çıkartınız ve filtredeki 
tüm suyu boşaltınız.  
C.  Posi-RingTM saat yönününde güvenlik 
kapağının arkasına kilitlenene kadar 
döndürünüz. (bakınız Şekil 2). 
D. Eğer halka zaten kilitli ise, halkayı ve 
filtre kapak grubunu çıkartınız O-Ringi ve 
tüm conta yüzeylerini temizleyiniz. 
Gerekirse tekrar O-Ringi yağlayınız.  

NOTICE(DİKKAT): 
Değiştirmek zorunda kalmadığınız 
sürece O-Ringi çıkartmayınız.   

 

 
Şekil 3 – güvenlik kapağına Posi-
Ring™çıkartmak için bastırınız. 
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KURULUM  
 
3. Filtre kapağı grubundaki O-Ringi temiz 
ve düzgün olarak yerine yerleştiriniz..  
4. Posi-RingTM kare şeklinde tank 
koruması üzerine yerleştiriniz ve halka 
vidalar içine düşene kadar SAAT 
YÖNÜNÜN DE güvenli bir şekilde yerine 
oturana kadar döndürünüz.  
5. Bu kullanım kılavuzundaki Initial 
Startup (ilk çalıştırma) talimatını takip 
ediniz.  

3. Kartuşu dışarı çıkarıp yüzeylerini 
temizleyin 
4. Kartuşu kontrol ediniz. Eğer gerekirse 
yıkama işlemini tekrarlayınız.  Eğer 
kartuş hasar görmüşse, değiştiriniz.  
5. Bu kullanım kılavuzundaki Startup« 
adımlarını takip ediniz. DİKKAT: Eğer 
prosedür artık yeterince kartuşu 
temizlemiyorsa, kartuşu atınız ve 
yenisiyle değiştiriniz.  
SİSTEM KONTROLÜ  
Genel: 

NOTICE(DİKKAT): 
Filtreyi temizlemek için solvent 
KULLANMAYINIZ; solventler sistemdeki 
plastik parçalara zarar verebilir. 

NOTICE (DİKKAT): 
Hava pürjörünü açınız ve pompa her 
seferinde çalıştırılıp durdurulduğunda 
filtreden tüm havayı boşaltınız.  
Haftalık kontrol 
1.  Skimmer ve ön filtre sepetinde kalan 
tortuları çıkartınız.  
2. Pompayı durdurunuz; tüm basıncı 
serbest bırakmak için hava pürjörünü 
açınız. 

KARTUŞ TEMİZLEME PROSEDÜRÜ 
Filtreyi temizlerken: Filtre normalde 
manometre değeri 0.7 bar yükseldiğinde 
temizlenmelidir. Bu kullanım kılavuzundaki 
»Disassembly«(sökme) tüm adımlarını 
takip ediniz.  
 

NOTICE(DİKKAT): 
Havuzunuzu PHMB (poliheksametilen 
bikanid bazlı) temizleyiciler kullanarak 
dezenfekte ettiğinizde, kartuşu 
temizlemek için sadece PHMB 
temizleyicileri kullanınız. PHMB 
dezenfektanları kullanırken filtre kartuşu 
klor kullanılan havuzdan daha sık olarak 
temizlenmelidir. Üreticinin talimatını 
dikkatlice takip ediniz. PHMB havuz 
dezenfektanlarıyla bir başka tipte 
temizleyici kullanma filtrenin garantisini 
geçersiz kılacaktır.  
1.  Drenaj hattını açını ve kartuşu 
çıkarmadan önce tüm yabancı maddeleri 
temizleyin 
2. Tankın boşalmasını sağlayınız.  

 
3. Pompa ön filtre sepetini çıkartınız, 
içindeki tortuları atınız.  
4.  Pompayı sızıntılara karşı kontrol 
ediniz. Eğer sızıntı görülürse pompa 
kullanım kılavuzuna bakınız.   
6. Pompayı çalıştırınız.  Filtre hava 
pürjörününden havayı tahliye ediniz. 

7. Sistem normal konuma geri 
döndüğünde, filtre basıncını kontrol 
ediniz.  Eğer filtre basıncında ilk 
çalıştırmaya göre 0,7 bar yükselme varsa 
filtrenin temizlenmesi gerekmektedir. 
»Cartridge Cleaning Procedure«(kartuş 
temizleme prosedürü) bakınız.  
 
KIŞA HAZIRLAMA 
NOTICE (DİKKAT): 
Filtreyi donmaktan koruyunuz. 
Filtrenin donması sonuçu meydana 
gelen hasar garantisini geçersiz 
kılacaktır. Sistemi iç mekânda 
saklayınız.  
1. Kışa hazırlamadan önce filtreyi 

talimata göre temizleyiniz.  
2. Pompayı durdurunuz.  
3. Hava pürjöründen havayı tahliye 

ediniz 
4. Pompanın, filtrenin drenaj 

tapalarını açın 
5. Filtrenin serbest olarak suyunu 

boşalmasını sağlayın 
6. Filtreyi sökünüz. sayfa 5 »Filter 

Disassembly« (filtre söküm) 
altındaki talimatı takip ediniz.  
Filtre kartuşunu çıkartınız ve 
sıcak, kuru bir alanda 
depolayınız.  

7. Filtreyi plastik veya benzeri 
malzeme ile örterek suya ve 
donmaya karşı koruyunuz. 
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ARIZA BULMA GİDERME  
ARIXA BULMA GİDERME 
KILAVUZU  
1. Kısa filtre temizleme süresi: 
 

NOTICE(DİKKAT): 
Devir süresi her bir kurulumla ve farklı 
ülkeler arasında değişecektir.  Aşağıdaki 
sebepler ve çareler bölgeniz için 
normalden daha kısa olan devire süreleri 
içindir.  
 
A. Klor tortusu çok düşük; doğru tortuyu 
sağlayınız  (tavsiye için havuz 
profesyoneline danışınız). 
B. Filtre kartuşu kirli veya tıkanmış; 
Filtreyi tamamen temizleyiniz (bakınız No. 
4, »Plugged Cartridge«, ve Cartridge 
Cleaning Procedure «, sayfa 6). 
C. Su kimyasal olarak dengesiz; havuz 
profesyoneline danışınız. 
D. Havuzda yosun var. Havuz üreticisi 
tarafından tavsiyesine uyun.  
E. Kartuşu değiştiriniz.  
 
2. Düşük akış/yüksek basınç: 
A. Kartuş tıkanmış;  filtreyi tamamen 
temizleyiniz. (bakınız sayfa 6). 
B. Boru filtreden aşağı akış yüzünden 
tıkanmış; tıkayan maddeleri atınız. 
C. Borulama çok dar, daha büyük boru 
kullanınız.  
(ölçü için satıcıya danışınız). 
 
3. Düşük akış/düşük basınç: 
A. Pompa tıkanmış veya hava tıkanmış 
tamamen temizleyiniz.  

4. Tıkanmış kartuş: 
A. Yetersiz temizleme; temizleme 
talimatına yakından takip ediniz ve 
tamamen temizleyiniz (bakınız sayfa 6). 
 
B. Su kimyasal olarak dengesiz; 
havuz profesyoneline danışınız. 
 
C. Filtre içinde aşırı hava var. Tank 
içindeki havayı çıkartınız ve pompa 
emme boru sızıntılarını kontrol ediniz.  Bir 
hortumla ve yumuşak bir akış emziğiyle 
kartuş grubu içindeki hava boşaltım 
filtresini temizleyiniz.  
 
D. Havuz suyunda demir var. havuz 
profesyoneline danışınız. 
 
E.  Yoğun ve fazla havuz kimyasalı 
kullanımı. havuz profesyoneline 
danışınız. 
 
 
F. Havuzda yosun var.  Havuz üreticisi 
tarafından tavsiye edildiği gibi yoğun 
miktarda klor veya algisid uygulayınız  
 
G. Kartuşu değiştiriniz.  

5.Havuz suyu temiz değil: 
 
A. Klor tortusu çok düşük; doğru tortuyu 
sağlayınız  (tavsiye için havuz 
profesyoneline danışınız). 
 
 
B. Filtre kartuşu yırtılmış veya patlamış; 
kartuşu değiştiriniz.  
 
C. Havuz suyunda demir var. havuz 
profesyoneline danışınız. 
. 
 
D. Yoğun ve fazla havuz kimyasalı 
kullanımı. havuz profesyoneline 
danışınız. 
 
E. Havuzda yosun var.  Havuz üreticisi 
tarafından tavsiye edildiği gibi yoğun 
miktarda klor veya algisid uygulayınız  
 
F. Kartuşu değiştiriniz. 
 
6. Havuz dip temizleyicinin çalışmıyor 
 
A.  Filtreyi temizleyiniz ve temizleyicinin 
performansını gözleyiniz.  
 
B. Eğer filtre temizlendikten sonra 
temizleyicinin performansı daha iyi 
oluyorsa, filtre için daha kısa bir 
temizleme süresi kullanınız. (yani, 0,7 
bardan daha az bir basınç 
yükselmesinden sonra filtreyi 
temizleyiniz. ) 
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Yedek parça  listesi 
PXC75 
PXC95 
PXC125 
PXC150 
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 Tanım  Miktar PXC 75 PXC 95 PXC 125 PXC 150 

1 Manometre 1 U239-20 U239-20 U239-20 U239-20 

2 Filtre kapak grubu* 1 25230-0102S 25230-0102S 25230-0103S 25230-0103S 

3 Tank O-halkası 1 25230-0010S 25230-0010S 25230-0010S 25230-0010S 

4 Tank gövdesi  1 25230-0001S 25230-0001S 25230-0001S 25230-0001S 

5 Su döndürücü  1 25230-0006 25230-0006 25230-0006 25230-0006 

6 Drenaj tapası 1 32185-7074 32185-7074 32185-7074 32185-7074 

7 Emniyet mandalı 1 25200-0007 25200-0007 25200-0007 25200-0007 

8 Filtre kartuşı 1 25230-0075S 25230-0095S 25230-00125S 25230-00150S 

9 Hava tahliye borusu 1 25230-0007 25230-0007 25230-0008 25230-0008 
10 Hava pürjörü 1 24206-0103S 24206-0103S 24206-0103S 24206-0103S 

11 Kitleme halkası (tek başına 

satılmaz) 
1 - - - - 

No. 2, 3 and 11 ile birliktedir 


