NAVODILO ZA PEŠČENI FILTER
Peščeni filtri so namenjeni mehanskemu čiščenju in prečrpavanju bazenske vode. Z dezinfekcijo, ki jo
dodamo bazenski vodi uničujemo alge, klice, bakterije, viruse in mikrobe. Filtrirna črpalka vodo iz bazena
vleče, jo tlači skozi pesek in očiščeno vrača nazaj v bazen. V pesku se zadržijo odmrli ostanki bakterij,
alg in druga nečistoča ( znoj, kreme, lasje, int.). Za dobro filtriranje je zelo pomembna hitrost pretoka
vode skozi filter. V kolikor je hitrost pretoka prevelika, pesek ne more zadržati neštete nesnage in jih tlak
črpalke ponovno izpira nazaj v bazen. Predpisi v evropski skupnosti določajo, da hitrost vode skozi filter
za odprte družinske bazene naj ne bi presegla 50 m3/h, za javne bazene pa 30 m3/h. (Zmotno je
mišljenje, da je dober filter tisti filter, ki ustvarja dokaj močan curek na šobah in hitro premikanje vode po
bazenu).
Z ventilom, ki je lahko montiran na filtru ali strani filtra opravljamo več različnih funkcij. Nekateri ventili
imajo samo izpis ob funkciji, drugi pa tudi številke. Filtri so opremljeni z ventili različnih proizvajalcev,
vendar so opisane funkcije pri vseh enake.
MED MENJAVAMI FUNKCIJE VENTILA JE POTREBNO VEDNO IZKLJUČITI ČRPALKO FILTRA.
FILTER – Filtern - Filtracija
V tem položaju teče voda iz skimerja preko črpalke skozi pesek,kjer se prefiltrira in vrača preko ventila
skozi povratno šobo v bazen.
CLOSED – Geschlossen - Zaprto
V tem položaju je ventil zaprt.Pozor! Črpalke ne smete vključiti!Ta položaj se uporablja pri vzdrževalnih
delih na kotlu.
BACKWASH - Rückspülen - Pranje filtra
Voda očisti - spere pesek. Pesek čistite tako dolgo, da priteče čista bistra voda (max 3 minute).
Pozor: Voda odteka iz izhoda WASTE
RECIRCULATE - Zirkulieren - Obtok
Voda teče preko črpalke in ventila v bazen, brez da bi tekla skozi pesek.To funkcijo uporabljajte po
dodajanju sredstev za nego vode, če želite vsebino bazena na hitro premešati.
RINSE – Nachspülen - Izpiranje - splakovanje
V tem položaju se pesek po pranju posede in tako preprečite možnost, da bi vam pesek prišel v bazen.
Funkcijo uporabljajte po pranju filtra. Pozor: Voda odteka iz izhoda waste.
WASTE – Entleeren - Praznjenje
V tem položaju preko talnega odtoka izpraznite bazen. V kolikor talnega odtoka nimate ali ni priključen v
obtok, te funkcije ne uporabljajte.

DELOVANJE
Preden nasipljete v filter pesek, preglejte notranjost, če je prišlo med transportom do loma ali
odvijanja filtrirnih šob . Napolnite posodo z 1/3 vode. Preglejte, če je nastavek za
pesek pravilno nameščen nad cevjo. Napolnite najprej filter z navedeno količino
grobega peska in nato še z navedeno kolicino finega peska. Odstranite nato nastavek za pesek.

Preverite, če je ventil za izpust na kotlu dobro pritrjen
oz. privit. Cev v kotlu zatesnite z lepilnim trakom ali
vrečko. V cev ne sme priti niti drobec peska saj ta
uniči črpalko. Cev mora biti točno v sredini, ker boste
v nasprotnem primeru imeli težave pri nameščanju
ventila. Pri filtrih z 8 in 11 m3/h pretoka vam
priporočamo, da na dno okoli zvezde date najprej
vrečo (25kg) grobega peska 1-2mm in nato finega
0,4 – 0,8mm. Uporabljajte izključno pesek granulacije
0,4 – 0,8mm oz. na dnu okoli zvezde 1-2mm. Na cev
namestite 6 potni ventil in ga s pomočjo O ring broča
pritrdite na filtrirni kotel. Ne pozabite na tesnilo.
Če je naprava opremljena z manometrom namestite
na ventil še tega. Uporabite zadostno količino teflona.

Pozor!
Za boljšo filtracijo vam priporočamo, da pri večjih modelih (8 in 11m3/h) eno 25kg
vrečo peska 0,4-0,8mm nadomestite s peskom 1-2mm (na dnu okoli zvezde).

POZOR:
VENTILA NIKOLI NE PRESTAVLJAJTE, KO ČRPALKA DELUJE. NIKOLI NE DEMONTIRAJTE
VENTILA, KO JE FILTER POD PRITISKOM.

POLNJENJE Z VODO – Prva uporaba
Filtrirna naprava mora biti nameščena pod gladino vode
Cev iz skimerja, s katero je povezana črpalka je potrebno napolniti z vodo. Predfilter mora biti pred
zagonom napolnjen z vodo. Odvijte pokrov in ga napolnite. Tudi cev, ki vodi povratno vodo v bazen
napolnite z vodo.
Pranje filtra (pesek je potrebno pred prvo uporabo oprati)
Med prestavljanjem 6 smernega ventila črpalka ne sme biti priključena v električno omrežje.
Ročico prestavite v položaj SPÜLEN – PRANJE FILTRA, črpalko priključite v el. omrežje. Pri dolgih
priključnih ceveh lahko pri večjih napravah traja tudi do 6 - 7 min preden se cevi in kotel napolnijo z vodo
in naprava prične s čiščenjem peska oz. da pri izhodu na ventilu, ki je označen z WASTE, priteče
umazana voda. Pred prvo uporabo je potrebno pranje peska, ker v sami vreči peska med transportom
prihaja do trenja in krušenja drobcev, ki vam lahko zelo onesnažijo bazen. Pranje naj
traja max 3 minute oz. dokler ne priteče čista voda. Nato ventil (izklop iz el. omrežja) prestavite v položaj
Nachspülen – IZPIRANJE - IZPLAKOVANJE za 30 sekund, da se pesek posede.
Čiščenje predfiltra
Po pranju peska in izpiranju preverite in po potrebi očistite predfilter na črpalki.
Filtracija – Delovanje
Ročico 6 potnega ventila prestavite v položaj FILTERN – FILTRACIJA. Naprava je sedaj pripravljena za
delovanje oz. mehansko čiščenje bazenske vode.
Nastavitev časa filtriranja
Čas delovanja naprave je odvisen od velikosti – volumna vode v bazenu, lege,števila kopalcev, vremena
in dodajanja sredstev za nego vode. Praviloma naj bi se bazenska voda v 24 urah prefiltrirala 2 krat.
Primer: Če želimo 2 krat prefiltrirati vodo v bazenu volumna 10 m³ je potrebno prefiltrirati 20 m³ vode. Če
ima črpalka pretok 6 m³/h mora delovati cca 3 ur in pol. Svetujemo vam, da v tem primeru filtrirna
naprava deluje 3 krat na dan po 1 uro in 20 min. Ne dopustite, da bi črpalka delovala nenadzorovano ali
neprekinjeno več ur skupaj.
Redno pranje filtra – peska
Enkrat tedensko je potrebno temeljito oprati filter oz. pesek. V kolikor tega ne perete redno, obstaja
možnost poškodbe kotla zaradi naraščanja pritiska. Tudi pretočnost same naprave in s tem filtrirni cikel
se zmanjša.

DELOVANJE FILTRA
1.
Potisnite ročico ventila na pozicijo za filtriranje (FILTER) .
2.
Vklopite črpalko.
Zapišite si pritisk.
3.
ČIŠČENJE FILTRA (BACKWASCH)
Ko je pritisk za 0.5 bara večji od zapisanega je čas za pranje peska (BACKWASCH).
1.
Izklopite črpalko.
Obrnite ročico ventila na pozicijo za pranje peska (BACKWASCH).
2.
Vklopite črpalko. Naprava naj deluje dokler ne priteče čista voda (+/- 3 minute )
3.
4.
Izklopite črpalko.
Prestavite ročico ventila na pozicijo za spiranje peska (RINSE).
5.
6.
Vklopite črpalko in jo pustite eno minuto delovati.
7.
Izklopite črpalko.
8.
Postavite ročico ventila spet na filtriranje (FILTER) in vklopite črpalko.
Pozor
Predfilter pri črpalki je potrebno vsak dan pregledati in po potrebi temeljito očisti. Brez vstavljenega
predfiltra ne zaganjajte crpalk. Filter je namenjen dolgoletnemu obratovanju brez servisov.
POMEMBNO OPOZORILO:
I ZKLOPITE ELEKTRIKO PRED VSAKIM VZDRŽEVALNIM POSEGOM.
PRANJE FILTRA – peska
Ročico prestavite v položaj SPÜLEN – PRANJE FILTRA Filtrirno napravi vključite. Ko se voda, ki odteka
iz odprtine na ventilu (WASTE) zbistri, je pesek opran.
Cel proces pranja lahko traja max 3 min
Ročico prestavite v položaj NACHSPÜLEN – IZPIRANJE SPLAKOVANJE (prej prekinite dotok elektrike).
IZPIRANJE- IZPLAKOVANJE
6 potni ventil vam omogoča, da ostanke in obloge peska, ki se naberejo na stenah kotla in cevi namesto
v bazen preusmerite v kanal (oz. tja kamor imate napeljano cev z ventila). Ročico prestavite v položaj
NACHSPÜLEN – IZPIRANJE IZPLAKOVANJE IN ZA 30 SEKUND PRIKLJUČITE ČRPALKO. Ventil
prestavite v položaj FILTRACIJA (pred prestavljanjem ročice izklopite napravo iz el. omrežja).

VZDRŽEVANJE
Vzdrževanje filtrirnega kotla
Vsaj enkrat letno preverite nivo peska v kotlu in ga po potrebi dodajte. Pesek mora biti mehek in mora
polzeti skozi prste. Če je zbit ali so se napravili strdki ga je potrebno zamenjati.
Nepisano pravilo je, da se menja na vsake dve do tri leta oziroma tudi prej, če opazite, da je potrebno
pogosteje izpirati pesek kot običajno in če se začne pesek pojavljati tudi v bazenu.
Vzdrževanje črpalke
Črpalko izklopite, 6 – potni ventil prestavite v položaj ZAPRTO. Preglejte košarico predfiltra. Črpalke ne
uporabljajte brez predfiltra. Celotno napravo je potrebno preko zime prestaviti v zaprt proctor, zaščiten
pred zmrzaljo.
Predfilter
V črpalko vgrajeni predfilter – košarico je potrebno redno čistiti.
Tesnilo črpalke
Tesnilo je potrebno po nekaj letih uporabe menjati.
Vzdrževanje 6 potnega ventila
Ventila ni potrebno posebej vzdrževati. Pazite le, da med preklapljanjem naprava ne deluje.

PREZIMOVANJE
Zaščitite napeljavo pred mrazom. Odvite iztočni vijak na posodi za pesek in postavite ročico
ventila na pranje peska (BACKWASCH). Črpalko demontirajte in jo skladiščite na suhem in
pred zmrzaljo zaščitenem mestu. Črpalke ne pokrivajte z PVC folijo, saj tako preprečite
nastajanje kondenza, ki lahko škodi črpalki. Če je črpalka fiksno montirana in se voda ne
more izpustiti potem zavarujemo črpalko tako, da zmešamo 40% propilnega alkohola in 60%
vode, kar zagotovi zaščito pred zmrzovanjem do -45 ºC. Ne uporabljajte nobenih drugih
sredstev proti zmrzali, saj so zelo strupena in lahko poškodujejo črpalko.
V kolikor so filtri montirani v prostorih, kjer ne zmrzuje je prizimovanje dokaj enostavno, saj je potrebno
samo s funkcijo pranja in izpiranja temeljito izprati filterski pesek in dezinficirati vsebino filtra.
V kolikor se filter nahaja nad nivojem vode, potem lahko odpremo vse krogelne ventile na vseh
inštalacijah bazena, v kolikor pa je filter montiran pod nivojem bazenske vode in ostane bazen delno
napolnjen z vodo, pa moramo tiste krogelne ventile, skozi katere lahko doteka voda, zapreti.

OKVARE
Črpalka ne sesa
1. Ni vode v filtru.
2. Nepravilno privit pred filter .
3. Poškodovano tesnilo pokrova.
4. Gladina vode pod višino skimerja.
5. Predfilter ali skimer je zamašen.
6. Zaprti ventil v napeljavi.
7. Luknja v sesalni cevi.
Motor se ne vrti
1. Stikalo izklopljeno (off).
2. Sprožilo se je varnostno stikalo.
3. Črpalka je izklopljena, morebiti zaradi časovnega stikala.
4. Nepravilno izveden priklop.
5. Os motorja zaradi poškodovanega ležaja je zataknjena.
6. Motor je blokiran zaradi nečistoč.
Nizki sesalni tok, visok pritisk filtra.
1. Nečistoče v filtru.
2. Nečistoče v povratni cevi.
Nizek sesalni tok nizek pritisk filtra.
1. Predfilter ali skimer je zamašen.
2. Luknja v sesalni cevi.
3. Nečistoče v povratni cevi.
4. Zamašena turbina.
Glasno delovanje motorja.
1. Nečistoče v sesalni cevi.
2. Tujek v ohišju črpalke.
3. Kavitacija
GARANCIJA
Podjetje PoolEx Pool Products ne odgovarja za škodo nastalo med transportom. V tem primeru se takoj
obrnite na transportno podjetje oz. prodajalca. Garancija: 1 leto od datuma proizvodnje.
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