
In deze beschrijving wordt kort uitgelegd hoe een gasfilter het beste kan worden aangesloten. 

Er zijn twee verschillende type gasfilters:
1.  Tule- / knelaansluiting
2. Shellaansluiting

Gasfilter met tule- / knelaansluiting
Een gasfilter met een tule of knelkoppeling kan tussen een leiding worden geplaatst. Gebruik 
hiervoor teflontape op de schroefdraad en draai deze in de behuizing van het filter. Hiervoor kun 
je de oranje flexibele leiding van de gasdrukregelaar doorsnijden. Daarbij is het wel belangrijk 
om minimaal 20 cm leiding tussen de gasdrukregelaar en het filter te houden. Plaats na het 
doorsnijden de knelring over de leiding en bevestig de tule aan de leiding. Zet deze met de 
knelring goed vast.

Bij een massieve gasleiding van 8 mm kun je de knelkoppeling gebruiken. Zorg er daarbij altijd 
voor dat de leiding schoon en vetvrij is.

Let op! Het pijltje aan de onderzijde van het filter geeft aan in welke richting het gas moet 
stromen. Als het filter tussen een gasfles en een apparaat wordt geplaatst, moet de pijl dus van 
de fles naar het apparaat wijzen.

Gasfilter met shellaansluiting
Een gasfilter met shellaansluiting kan rechtstreeks op de gasfles worden aangesloten. Dit 
filter is voorzien van aansluitrubbers en past op elke gasfles met universele aansluiting. De 
gasdrukregelaar kan vervolgens worden aangesloten op het gasfilter.

Let op! Het is erg belangrijk om bij het verwisselen van de gasfles alle aanwezige koppelingen 
op lekkage te controleren. Gebruik hiervoor NOOIT een open vlam. Met gaslekspray of een 
beetje zeepsop kan eenvoudig gecontroleerd worden of de aansluitingen gasdicht zijn. Spuit de 
spray over alle aansluitingen en afdichtingen heen. Als er geen bubbeltjes zichtbaar zijn, zijn de 
aansluitingen gasdicht.

Sluit het product aan zoals in de handleiding aangegeven staat. Open de gastoevoer en 
controleer alle koppelingen voordat het product in gebruik wordt genomen.

Tip: Het gasfilter met tule en knelkoppeling kan zeer goed worden gebruikt als overgang tussen 
een flexibele en een massieve gasleiding.

Handleiding LPG gasfilter


