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MASSEFILTER INSTRUKSJONER 
 
Håndboken kan lastes ned som en PDF-fil fra nettstedet: www.rexnordic.no
Les denne håndboken nøye, og oppbevar den på et trygt sted for fremtidig referanse.
Denne håndboken dekker filtreringsenheten som er beskrevet (navn og referanse) i det vedlagte dokumentet «TEKNISKE EGEN-
SKAPER» Alle elektriske installasjoner må være i samsvar med følgende standard:

Europeisk lavspenningsdirektiv 2014/35/CE.
EN 60335-2-41, sikkerhet for husholdnings- eller lignende elektriske apparater, særlige krav til pum-

per.

Installasjonen må derfor følge alle regler som gjelder «konstruksjon av elektriske installasjoner innenfor spesifikt avgrensede 
områder»: svømmebassenger og fontener, eller tilsvarende standard som gjelder i hvert enkelt område eller land. Den elek-
triske installasjonen bør utføres av en person som er kvalifisert for arbeid med elektrisk utstyr. Denne enheten er ikke designet 
for noen med et fysisk, sensorisk eller mental handikapp eller mennesker som mangler erfaring, med mindre dette skjer under 
tilsyn eller med instruksjoner for bruk fra en person som er ansvarlig for sikkerheten.

• Sandens høyde må ikke overstige 2/3 av tankens høyde.
• Det er viktig å kontrollere at sugeportene ikke er blokkert.
• Kontroller smussnivået i filteret regelmessig.
• Enheten må ikke slås på mens bassenget brukes.
• Ikke betjen enheten med mindre den er helt smurt.
• Trykk ALDRI på filteret når det er i drift dersom du er våt eller har våte hender.
• KOBLE FRA strømforsyningen når du håndterer filteret eller ventilen.
• Sørg for at underlaget er tørt før du berører det elektriske utstyret.
• Ikke bløtlegg eller legg det på et sted der det kan bli bløtlagt.
• Ikke la barn eller voksne sitte eller lene seg på enheten. Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med 

enheten.
• Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en godkjent servicetekniker eller en annen kvalifisert 

person for å unngå farer.
• Det er viktig at alle skadde komponenter eller komponentsett skiftes ut snarest mulig. Bruk bare deler som er godkjent av 

salgsrepresentanten.
• Enheten skal kobles til en strømforsyning (se data på pumpens plate), med en jordforbindelse, beskyttet av en reststrø-

menhet (RCD) med en nominell reststrøm som ikke overstiger 30 mA, eller med en isolerende transformator.
• Forby tilgang til bassenget hvis det oppstår skader på filtreringssystemet-/ene.
• Når kjemiske produkter brukes til å behandle bassengvann, anbefales det at minimum filtreringstid respekteres for å be-

skytte badernes helse, som angitt i helsereglene.

1. EMBALLASJEKOMPONENTER
Denne enheten er utformet for bassenger over bakken.

UNITS COMPONENTS

1 Base

1 Blåseformet filterhus

1 Pumpe

1 Ventil

1 Sett med stropper

1 Trykkmåler

1 En Ø38 mm ventilpumpetilkoblingsslange (metallklemmer 
inkludert)
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KRAV TIL RIKTIG INSTALLASJON
Denne enheten kan monteres av en voksen på to timer. Følg instruksjonene i denne håndboken trinn for trinn. Før installasjon 
må du ha følgende verktøy for hånden:

*Noen modeller inkluderer trakt

2. FØR DU KOBLER TIL FILTERET
2.1.	STED
Plasser filteret på en flat, solid overflate med en minimumsavstand på 3,5 meter fra bassenget (i samsvar med standard instal-
lasjonsbestemmelser for elektriske apparater i bassenger i hver region eller land) på samme nivå som bunnen av bassenget. 
Dette for å hindre at luft kommer inn i rengjøringskretsen og for å sikre at filteret forblir primet. Filteret skal beskyttes mot sol 
og regn, og oppbevares på et tilstrekkelig ventilert sted under drift. Dekk aldri til under drift.

Montering bør utføres ved hjelp av slanger med en maksimal lengde på 4,5 meter som gjør at filterenheten kan plasseres på en 
flat, solid overflate minst 3,5 meter unna bassenget. Hvis slangene er for korte, må du kontakte serviceteknikeren.
Det er viktig å kontrollere at sugeportene ikke er blokkert.
Ta kontakt med enhetens leverandør under installasjonsprosessen.

2.2. MONTERING
Når enheten er på plass, gjør du følgende: (Se side 10 til 14).
1. Fest filteret til massefilteret i henhold til modell (Ø300 - Side 10–14). Fest pumpen til fundamentet med skruene og skivene 

som følger med.
2. Plasser den indre samleren riktig i bunnen av filteret.
• Dekk til samlerens munn på innsiden av filteret med en plastbeskyttelse for å sikre at det ikke går inn i sanden (fig.3).
• Plasser sanden inne i filteret: høyden på sanden må ikke overstige 2/3 av høyden på tanken (fig.3).
• Fjern resten av sanden fra filteråpningen, og fjern beskyttelsesplasten.
3. Sett velgerventilen med koblingen på plass, og fest med metallbåndet eller tetningen (fig.4).
• Stram godt skruen på metallbåndet som klemmer ventilen til filteret (figur 4).
4. Trykkmålerenhet.
5. Koble terminalene (PUMPE) og (RETUR) på velgerventilen til de korresponderende slangene. Stram dem godt til klemme-

ne. (Fig.6).

MERKNAD: Kontroller at slangene muliggjør plassering og festing av filterenheten på et flatt, fast underlag som er mer enn 3,5 
meter fra bassenget.

PROSESS VERKTØY

Tiltrekking av slangeflen-
sene

7 mm Stecker/Phil-
lips-skrutrekker

Stramme pumpens 
skruer

13 mm skiftenøkkel

Samlerrørbeskyttelse Plaststykke*



5

3.	ØVRE	VELGERVENTIL	
VENTILTYPER	OG	-FUNKSJON
En 5-veisventil: Velgerventilen øverst på filteret brukes til å velge de fem forskjellige filtermodusene: filtrering, tilbakevask, 
vasking, rensing og lukking.
B 6-veisventil: Denne ventilen har samme modus som 5-veisventilen, pluss en resirkuleringsmodus.

Slik skifter du ventilens posisjon:
• Koble enheten fra strømforsyningen.
• Trykk stødig på spaken oppå ventilen mens du løsner frontrillen til den kan dreies.
• Vri spaken forsiktig til frontrillen er innrettet med ønsket innstilling.
• Slipp opp spaken langsomt og pass på at den fremre ribben settes godt på plass.

4. DRIFT
Driften av dette filteret er basert på filtreringskapasiteten til silikasanden på innsiden. Vannet i bassenget drives av filterpum-
pen og tvinges til å passere gjennom silikasanden. Sanden fungerer som et filtreringselement, som beholder urenhetene i 
vannet. Miljø, trær, pollen, insekter og hyppighet av bading, blant andre faktorer, bestemmer om tilsmussing av bassengvan-
net. Avhengig av disse faktorene bør silikasanden i filteret rengjøres med større eller mindre frekvens (se avsnitt 5.3). Kontroller 
smussnivået i filteret regelmessig.

For å holde bassengvannet i god stand bruker du de jemiske produktene som anbefales av produsenten (klorin, algecider, 
flokkulanter, osv.).

KJEMISKE PRODUKTER SKAL ALDRI PLASSERES I SKIMMER-KURVEN ELLER MATES INN GJENNOM FILTERET, ETTERSOM 
DETTE VIL FORRINGE MATERIALENE I ENHETEN OG BEGRENSE EFFEKTIVITETEN.

Når kjemiske produkter brukes til å behandle bassengvann, anbefales det at minimum filtreringstid respekteres for å beskytte 
badernes helse, som angitt i helsereglene.

4,1.	PRIMING	AV	FILTERET
Filteret må være korrekt primet til enhver tid. Hvis filteret ikke primes, betyr det at et luftfilter er opprettet på innsiden som 
forårsaker defekt sirkulasjon av vann. Dette forhindrer grundig filtrering av vannet av silikasanden og er skadelig for motoren.

Filteret kan løsne av flere årsaker:
• Hvis en ny enhet er tilkoblet.
• Hvis en enhet startes opp etter en lengre periode med inaktivitet,
• Etter bruk av en sugerenser for basseng.
• Hvis det er absorbert luft av skimmeren på grunn av lavt vannnivå i bassenget.
• På grunn av feil bruk av enheten, sugedeksel eller skimmerplugg.

Når er filteret ikke primet?
Vi ser at filteret ikke er primet når:
• Vannet som trenger inn i filteret, høres ut som det faller fritt. Dette indikerer at det er opprettet et luftkammer mellom 

vanninnløpet og silikasanden.
• Et overskudd av luftbobler slippes gjennom returdysen.
• En bassengrenser (følger ikke med) drives ikke med et sugesystem, og silikasanden er fortsatt ren etter rengjøring.
• Hvordan kan filteret primes?
• Verifiser at sugeslangen er koblet til skimmeren og passasjen er klar (pluggen er ikke på plass).
• Med ventilen i filterposisjonen løsnes tappemutteren litt ved siden av trykkmåleren, for å tvinge ut luften som har samlet 

seg inne i filteret.
• Når du ser at bare vann slippes ut (i ett til to minutter), må du trekke til mutteren igjen.
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4.2.	FILTRERING

HÅNDTER ALDRI VENTILEN MENS MOTOREN GÅR.

Vask sanden igjen før den første filtreringen. (Del 5.3)
Ventilen skal være i filterposisjon (FILTER). Filterets levetid vil være lengre hvis periodene med kontinuerlig drift ikke over-
skrider fire timer. Behovet for daglig filtrering bestemmes av vannmengden i bassenget i m3 i forhold til gjennomstrøm-
ningshastigheten m3/t for en vanntemperatur på ca. 21 ºC og plassert 3,5 m fra bassenget. La motoren stå stille i minst to 
timer mellom hver fjerde timers driftsperiode.

I den innledende filtreringsbehandlingen er det viktig å la filteret stå mens det står stille i de angitte periodene. Det anbefa-
les at du øker tiden i forhold til en hvilken som helst temperaturstigning i bassenget.

4.3.	FILTER-BAKVASK
Bakvaskprosessen rengjør silikasanden inne i filteret. Dette gjøres ved å reversere retningen på vannsirkulasjonen med 
den øverste velgerventilen. Denne prosessen skal utføres regelmessig. Til dette formålet bør du være oppmerksom på flere 
faktorer som indikerer tilsmussingsnivået til sanden:
• Når det registreres en reduksjon i returstrømningshastighet på over 30 % av systemets nominelle strømningsmengde.
• Når manometeret angir for høyt trykk (se høyeste arbeidstrykk angitt i brukerhåndboken, som er inkludert sammen 

med apparatet).

For å rengjøre filteret, fortsett som følger i henhold til ventiltype:
• Koble filteret fra strømforsyningen. Beveg aldri velgerventilen mens motoren går.
• Trykk den øvre velgerventilen bestemt mot klokken til du kan dreie den.
• Vri spaken forsiktig til den fremre ribben er på linje med bakvaskmodusen.
• Kople en slange til ventilens avfallsutløp fra ventilen, og rett den andre enden av slangen til et avløp eller kloakksystem.
• La filteret gå i ca. to minutter (til urenheter ikke lenger renner ut med vannet).
• Stopp enheten.
• Sett ventilen i skylleposisjon og koble til filteret i noen sekunder.
• Stopp enheten, sett den i ønsket filterposisjon og fjern slangen fra avfallsposisjonen, hvis du ønsker det.

4.4	TØMMING	AV	SVØMMEBASSENGET
Filteret lar deg drenere mesteparten av bassengvannet etter at badesesongen er avsluttet. Da bør du sette den øverste 
velgerventilen på dreneringsinnstillingen uten å plugge i filteret, og koble en slange til ventilens avfallsutløp og rette den 
andre enden til avløpet eller kloakken.

SLANGEN BØR IKKE FORTSETTE Å SUGE PÅ BUNNEN AV BASSENGINNLEGGET. PUMPEN KAN BLI ALVORLIG SKADET 
HVIS DEN FUNGERER UTEN VANNSIRKULASJON, ELLER KAN SKADE INNLEGGET.

4.5.	SKYLLING
Når du har fullført en filter-syklus «BAKVASK», og etter å ha satt enheten i «FILTER»-modus i noen sekunder, vil vannet 
som strømmer inn i bassenget være tilgrumset. For å unngå å ha tilgrumset vann inne i bassenget bruker du innstillingen 
«SKYLL».
Dette fungerer som følger: umiddelbart etter «BAKVASKING», stopp pumpen, drei ventilen til «SKYLL» og koble til pumpen 
igjen i ett minutt. Deretter stopper du pumpen og dreier ventilen til «FILTER».

4.6.	RESIRKULERING	(UTFØRES	BARE	AV	EN	6-VEISVENTIL)
Med ventilen i denne posisjonen går vannet direkte fra pumpen til bassenget, uten å passere gjennom filteret.

4.7.	LUKKET
«LUKKET»-posisjonen for velgerventilen brukes til å hindre at vann sirkulerer gjennom slangene og filteret.

Bassengvolum i m3

Filtrer strømningshastighet i m3/t 
= Nødvendige timer

Eksempel: 42 m3

5,5 m3/t
= 7,63 timer
2 sykluser på fire timer, med et 
avbrudd på to timer
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5. SKIFTE KABEL
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten, din servicetekniker for ettersalg eller annen kvalifisert person 
for å unngå farer.

6. VEDLIKEHOLD
Etter at badesesongen er avsluttet, skal filteret oppbevares på et tørt sted der det er beskyttet mot dårlig vær. Etter at du har 
utført den siste bakvaskingen for å rengjøre silikasanden, må du demontere slangene og tømme vannet i filteret gjennom 
tankdreneringspluggen til den er helt tom.

Etter at du har fjernet alt vann fra filteret, fjerner du det gjenværende av silikasanden nøye fra gjengene før du skifter ut plug-
gen. Hvis ikke kan det føre til skade på gjengene.

Tankens dreneringsplugg skal kun brukes under denne operasjonen.

VELDIG VIKTIG: Etter en forlenget periode med inaktivitet, kontrollerer du at filteret er korrekt primet før oppstart.

Enheten er utformet for å fungere, slik at det ikke er behov for vedlikehold så mye som mulig. Noen forbruksvarer eller kompo-
nenter som er utsatt for slitasje, kan ha kortere tjenestetid enn enhetens garantiperiode.
 
Kontakt serviceteknikeren for eventuelt vedlikeholdsarbeid som kan være nødvendig.

7. FEILSØKING OG TEKNISK ASSISTANSE
Dette filteret og tilhørende instruksjoner er spesielt beregnet på hjemmebruk. Det er ikke behov for profesjonell assistanse, 
unntatt i spesielle tilfeller. Følgende er noen av problemene som kan oppstå over tid i filterets levetid, og som du kan reparere 
på egen hånd. Kontakt leverandøren for eventuelle spørsmål om garantier eller ettersalgsservice. Det er viktig at alle skadede 
komponentelementer eller sett med komponenter skiftes ut så raskt som mulig. Bruk kun deler som er godkjent av ettersalgs-
service. Forby tilgang til bassenget hvis det oppstår skader på filtreringssystemet-/ene.

KOBLE FRA strømforsyningen når du håndterer filteret eller ventilen.
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PROBLEM ÅRSAK LØSNING

Vannlekkasje. Kontroller årsaken til vanntap. Kontroller at klemmene og termi-
nalene er i riktig stilling og at de er 
trukket til.

Hvis vanntapet fortsetter, kontakter 
du bassengprodusentens ettersalgs-
service.

Når filteret har startet opp, er det 
ingen flyt i returdysen.

Ventilen er ikke i «filter»-innstillingen.

Filteret er over vannnivået og er ikke 
primet.

Sugedekselet eller skimmerpluggen 
er satt inn.

Koble fra filteret og sett ventilen i 
riktig innstilling.

Plasser filteret i riktig stilling og prime 
det.

Fjern sugedekselet eller skim-
merpluggen.

Intermitterende drift. Lavt vannivå i skimmer

Filteret er ikke fylt.

Fyll bassenget og klargjør filteret.

Prime filteret.

Filterets strømningshastighet er lav. Filteret er skittent på grunn av bruk.

Filteret er ikke fylt.

Utfør en bakvask.

Prime filteret.

Vannet kommer ut gjennom filterets 
munn.

Koblingen mellom ventilen og filteret 
er skitten.

Metallbåndet er løst.

Fjern sanden fra åpningen. Sett 
koblingen på ventilen riktig, og stram 
metallbåndet godt.

Filterventilen lekker gjennom avløps-
terminalen (DRENERING).

Skade på indre kobling på grunn av 
feilaktig bruk av kjemiske produkter.

Ventilhodet er ødelagt på grunn av 
feil bruk (overstramming).

Skift toppventildekselet.

Ikke legg kjemiske produkter i grovfil-
terets skimmerkurv.

Skift ventilhodet. Du må ikke trekke 
til for hardt.

Motoren starter ikke. Det avgir ingen 
støy eller vibrasjon.

Det er ingen strøm i strømledningen. Forviss deg om at det er strøm i 
strømledningen.

Motoren starter ikke, men du kan 
høre en surrende lyd. 

Motorproblemer Ta kontakt med leverandøren.

Ø 300mm
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Ø300 mm – Produktbildene er kun for illustrasjon.

Kun på enkelte modeller

5 Funksjonsventil
Metallklemme

Forbindelsesslange Ø38

Trykkmålerinnstilling

Lukkebåndmontering

Samlerfilterenhet

Filterhus

Filterrenseenhet

Massefilterbase

Skrue M8x30 DIN933

Skive M8 DIN125

Pumpe
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 1 - Ø300 mm – Produktbildene er kun til illustrasjon.

 2 - Ø300 mm 

±50 mm
±20 mm

±20mm

±50mm
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 1 - Ø300 mm – Produktbildene er kun til illustrasjon.

 2 - Ø300 mm 

3 - Ø300 mm 

 4 - Ø300 mm

RETUR PUMPE
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5 - Ø300 mm – Installere trykkmåleren 

 6 - Ø300 mm  – Installere pumpeslangen 
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Figurer 

FIG. 1 FIG. 2

FORSIKTIG-
HET

PUMPE

PUMPE

OK FEIL

KLEMME 

FIG. 3

FIG. 4
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Figurer 

FIG. 4A
OK
PLASSER 
KLEMMEN. 
ETTER 
FILTERTANK-
LEDNINGEN

Hold samme avstand når du 
strammer til skruene

FEIL

FIG. 5

FIG. 6
PUMPE

SKIMMER

RETUR

INNLØP

PUMPE
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GARANTISERTIFIKAT

1.	GENERELLE	VILKÅR
1.1. I henhold til disse bestemmelsene garanterer selgeren at Rex Nordic Product, som korresponderer for denne garantien 
(«produktet»), ikke har noe mislighold vedrørende samsvar med leveransen.
1.2. Garantiperioden for produktet er to (2) år, og vil beregnes fra leveringsdatoen til kjøperen.
1.3. Ved eventuelt mislighold vedrørende samsvar av produktet og kjøperen varsler selgeren om slikt mislighold under 
garantiperioden, er selgeren forpliktet til å reparere og erstatte produktet for egen regning på det stedet han finner hensikts-
messig, med mindre det er umulig eller uforholdsmessig.
1.4. Når det ikke er mulig å reparere eller skifte ut produktet, kan kjøperen be om proporsjonal reduksjon av prisen, eller hvis 
misligholdet vedrørende samsvar er tilstrekkelig, terminering av avtalen.
1.5. Delene som byttes eller repareres under denne garantien, forlenger ikke garantivilkårene for produktet, selv om de har 
egen garanti.
1.6. For at denne garantien skal tre i kraft, må kjøperen bevise dato for anskaffelse og levering av produktet.
1.7. Hvis etter seks måneder fra leveringen av produktet til kjøperen, det varsles et mislighold vedrørende samsvar, må kjøpe-
ren bevise opphavet og eksistensen av denne defekten.
1.8. Dette garantisertifikatet begrenser ikke eller legger til rette for hvilke rettigheter som tilhører forbrukerne gjennom nasjo-
nale, obligatoriske standarder.

2.	INDIVIDUELLE	VILKÅR
2.1. Denne garantien dekker følgende Rex Nordic-produkter og -produktserier: «Massefiltre»
2.2. Dette garantibeviset gjelder i EU-landene. Ethvert land utenfor EU kan være underlagt minimum interne garantikrav.
2.3. For at denne garantien skal være effektiv, må kjøperen følge instruksjonene fra produsenten inkludert i dokumentasjonen 
som følger med produkter, dersom denne dokumentasjonen er gjeldende avhengig av produktets rekkevidde og modell.
2.4. Når en tidsplan gis for å erstatte, vedlikeholde eller rengjøre bestemte deler eller komponenter i produktet, vil garantien 
bare være gyldig hvis denne planen er fulgt korrekt.

3.	BEGRENSNINGER
3.1. Denne garantien gjelder utelukkende for salg til forbrukere. En «forbruker» er forstått å være den som kjøper produktet for 
formål som ikke er knyttet til sin profesjonelle aktivitet.
3.2. Garantien gis ikke for normal slitasje ved bruk av produktet. Når det gjelder deler, komponenter og/eller bærbart utstyr 
som mekaniske pakninger, lagre og vanntetthet, vil dokumentasjonen som følger med produktet være aktuell, basert på hvert 
enkelt tilfelle.
3.3. Garantien dekker ikke tilbehørselementene «massefiltre» i produktet, som ikke uttrykkelig er inkludert i det, som panelpla-
te, omformer, beskyttelsesanordninger, osv.
3.4. Garantien dekker produktets feil utelukkende før materialdefekter og/eller ytelse. Garantien dekker ikke tilfeller der pro-
duktet: (I) har blitt gjenstand for feil håndtering; (II) er installert, reparert, vedlikeholdt eller manipulert av en ikke-autorisert 
person eller (III) er reparert eller vedlikeholdt med ikke-originale reservedeler. Garantien dekker ikke de skader som skyldes 
utilsiktede rifter eller utilstrekkelighet, som:
• Pumpearbeid uten vann
• Feil beskrivelse av kjemiske produkter i svømmebassenget
• Vannskade som stammer fra utvendige elementer på pumpeforholdene.
• Utilstrekkelig ventilasjon
• Bruk i ulike bruksområder med svømmebassengvannfiltrering.
3.5. Garantien dekker ikke tilfeller med installasjon eller oppstart, med mindre nevnte installasjon eller oppstart er inkludert i 
salgskontrakten for produktet og er utført av selgeren eller under dennes ansvar. Disse tilfellene er dekket av installatøren eller 
selgeren som installerte produktet.
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BEVIS	PÅ	SAMSVAR	

• Produktene nevnt ovenfor er i samsvar med sikkerhetsforskriftene:
• 2006/42/EU Maskindirektivet for sikkerhetsforordninger
• 2014/35/EU Lavspenningsdirektivet
• 2000/14/EC Støyutslippsdirektivet
• 2015/863/EU endrer vedlegg II av 2011/65/EU
• EN 60335-1:2012/A11:2014.
• EN 60335-2-41:2003/A2:2010.
• EN 50581:2012/EN 63000:2018 teknisk dokumentasjon III.
• EN 62233:2008 Målemetoder for elektromagnetiske felt av 
• husholdningsapparater og lignende apparater med hensyn til menneskelig eksponering
• 1907/2006/EC REACH.

SIGNERTE DENNE SAMSVARSDOKUMENTASJONEN

SIGNATUR 05.07.2021

Resirkulering
Dette symbolet kreves i EU-direktiv 2012/19/UE på WEEE (avfall fra elektrisk og elektronisk utsytr) og betyr at apparatet ikke 
må kasseres i vanlig beholder. Det vil innhentes selektivt med henblikk på gjenbruk, gjenvinning eller omdanning. Eventuelle 
stoffer de kan inneholde representerer potensielt farlige miljøfarer, og skal elimineres eller nøytraliseres. Be om informasjon 
om resirkuleringsprosedyrer fra forhandleren din.

SPØRRING

KODE:
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TEKNISK EGENSKAPER

Ø-filter Ø300

Flyt 3,5 m3/t

Sandfylling ± 25 KG

Kornstørrelse 0,4–-0,8 mm

Filtreringshastighet 50 m3/m2/t

Strøm 1/3 CV

Spenning 230 V ~ 50 Hz

09443-0008 / Rev. 00 
- Vi forbeholder oss retten til å endre alle eller deler av egenskapene til artiklene eller innholdet i dette dokumentet uten 
varsel.

600 mm

520 mm



Teknisk støtte og service

Service I 930 00 411
Kundestøtte I 4000 66 16 
service@rexnordic.com


