
FILTRACJA PIASKOWA Z DŹWIGNIOWYM
ZAWOREM WIELODROŻNYM
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PODRĘCZNIK INSTALACJI
I

UŻYTKOWANIA

PL



2

Spis treści
I. Funkcjonowanie ................................................3
II. Instalacja ...........................................................3
III. Wymiary główne ...............................................4
IV. Instalacja/uruchomienie fi ltracji ........................4
V. Lista części fi ltracji ...........................................5
VI. Lista części zawór wielodrożny ........................6
VII. Działanie zaworu i znaczenie jego pozycji .......7

 

Dziękujemy za zakup naszego wyrobu i za zaufanie do naszej spółki. Aby używanie tego wyrobu przynosiło 
radość, prosimy o przeczytanie niniejszych zaleceń i przed użyciem urządzenia postępowanie dokładnie 
według podręcznika użytkownika, aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia lub zbędnego zranienia.
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I. Funkcjonowanie
Filtr wykorzystuje specjalny piasek fi ltracyjny do wychwytywania cząstek zanieczyszczeń z wody w base-
nie. Piaskiem fi ltracyjnym jest napełniony pojemnik fi ltra i działa jako stały łapacz zanieczyszczeń. Kie-
dy zawór sterujący jest w pozycji FILTER (Filtracja), woda z basenu zawierająca zanieczyszczenia jest 
zasysana przez system węży i automatycznie wpędzana do zaworu sterującego z patentowanym fi ltrem i 
stąd do górnej przestrzeni naczynia fi ltra. Woda jest następnie przepychana przez piasek, który oczyści ją 
od drobnych zanieczyszczeń i jest odprowadzana do dolnej części pojemnika. Przez zawór sterujący woda 
powraca wężami z powrotem do basenu. Cały proces jest płynny i automatyczny i zapewnia całkowitą recyr-
kulację wody w basenie fi ltrem i systemem węży:
Po pewnym czasie eksploatacji zanieczyszczenia zgromadzone w fi ltrze ograniczą przepływ wody przez 
piasek i obniżą  przepływ przez jednostkę fi ltracyjną. To znaczy, że pora wyczyścić fi ltr. Jeżeli dźwignia 
zaworu zostanie ustawiona w pozycji BACKWASH (Płukanie), przepływ wody automatycznie odwróci się, 
zatem będzie przepływać od spodu pojemnika przez piasek fi ltracyjny, z którego wypłucze osadzone zanie-
czyszczenia do rurociągu odpadowego. Kiedy fi ltr jest przepłukany, nastawić dźwignię w pozycji RINSE 
(Zafi ltrowanie) i uruchomić pompę na pół do jednej minuty; następnie dźwignię zaworu nastawić z powro-
tem w pozycji FILTER, aby mogło zostać ponownie rozpoczęte normalne fi ltrowanie.

II. Instalacja
Do instalacji i utrzymania fi ltra są potrzebne tylko proste narzędzia (wkrętak i klucze).
1. Filtr powinien być umieszczony na poziomej betonowej płycie, bardzo twardej ziemi lub podobnym 

podkładzie. Filtr musi być umieszczony w prawidłowej pozycji, aby podłączenie węży i zawór sterujący 
były podczas utrzymania i obsługi dobrze dostępne.

2. Nasypać piasek. Piasek fi ltracyjny sypie się górnym otworem fi ltra.
a. Poluzować spinkę kołnierza i usunąć zawór sterujący (jeżeli był już wcześniej zainstalowany).
b. Torebką foliową zakryć górny otwór centralnej rury, aby do niej nie mógł przeniknąć piasek.
c. Zalecamy napełnienie pojemnika do ok. połowy wodą, która będzie tłumić spadanie piasku. To pomoże 

chronić drenaż przed nadmiernymi uderzeniami.
d. Ostrożnie nasypać prawidłową ilość piasku fi ltracyjnego. (Skontrolować, czy centralna rura została 

pośrodku otworu). Powierzchnia piasku musi być wyrównana i musi sięgać ok. do połowy pojemnika 
fi ltra. Zdjąć torebkę foliową z rury centralnej.

3. Zamontować zawór sterowniczy na pojemnik fi ltra.
a. Nasadzić zawór sterujący (z nasadzonym O-ringiem) na króciec pojemnika, aby centralna rura zapadła 

do otworu w dolnej części zaworu.
b. Na kołnierz zaworu i pojemnika nasadzić spinkę z tworzywa i zacisnąć tak, aby zaworem na pojemniku 

można było obrócić do osiągnięcia pozycji fi nalnej.
c. Do otworu gwintowego w korpusie zaworu ostrożnie wkręcić manometr (z nasadzonym O-ringiem).

Nie przeciągnąć.
d. Do króćca zaworu oznaczonego PUMP podłączyć pompę. Po podłączeniu zacisnąć zaciski kołnierzowe 

wkrętakiem, postukać w zacisk po obwodzie rękojeści wkrętaka, aby lepiej osiadł.
4. Do króćca oznaczonego RETURN umocować wąż powrotny i dokończyć pozostałe potrzebne podłączenia: 

węża ssącego do pompy, odpad (WASTE), itd.
5. Wykonać podłączenie elektryczne pompy według zaleceń.
6. Aby nie dochodziło do wycieku wody, upewnić się, że wszystkie połączenia węży są dostatecznie zaciśnięte.
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III. Wymiary główne

Tabela wymiarowa

 

IV. Instalacja/uruchomienie fi ltracji
1. Upewnić się, że w zbiorniku fi ltra jest dostateczna ilość piasku fi ltracyjnego i że są wykonane

i zabezpieczone wszystkie potrzebne połączenia.
2.  Nacisnąć dźwignię zaworu sterującego i obrócić ją do pozycji BACKWASH (Płukanie). (Aby zapobiec 

uszkodzeniu podziałki zaworu, zawsze przed obróceniem nacisnąć dźwignię).
3.  Zalać pompę i uruchomić ją według zaleceń (skontrolować, czy są wszystkie rurociągi ssące i powrotne 

otwarte), aby pojemnik fi ltracyjny napełnił się wodą. Kiedy woda już wycieka wężem odpadowym, 
pozwolić pompie pracować jeszcze co najmniej minutę. Pierwsze płukanie piasku zaleca się dla usunięcia 
zanieczyszczeń i drobnych cząstek.

4.  Wyłączyć pompę i nastawić zawór w pozycji RINSE (Zafi ltrowanie). Uruchomić pompę i pozwolić 
jej pracować ok. pół do jednej minuty, dopóki woda we wzierniku nie będzie czysta. Wyłączyć pompę, 
nastawić zawór z powrotem do pozycji FILTER (Filtracja) i ponownie uruchomić pompę. Filtracja teraz 
pracuje w normalnym trybie i odfi ltrowuje z wody w basenie zanieczyszczenia.

5.  Ustawić zawór ssący i powrotny tak, aby uzyskać żądany przepływ. Skontrolować, czy w systemie
i fi ltrze nie wycieka woda i w razie potrzeby dokręcić połączenia, śruby i nakrętki.

Model Wysokość A
(mm)

Średnica B
(mm)

Ustalony przepływ
(m3/h)

Piasek
(kg)

P350 726 335 4 20

P450 814 455 6 45

P500 845 535 9 85

P650 950 635 12 145
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6. Zarejestrować ciśnienie przy rozpoczęciu cyklu fi ltracji, kiedy fi ltracja jest czysta. (Ta wartość będzie się 
różnić w różnych basenach w zależności od użytej pompy i długości i kształtu rurociągu). Po pewnym 
czasie w wyniku nagromadzenia zanieczyszczeń w fi ltracji wzrośnie ciśnienie i obniży się przepływ 
wody. Jeżeli manometr będzie wskazywać 1,5 bar, co będzie więcej, niż początkowe ciśnienie przy 
„czystym“ fi ltrze, czas fi ltrację przepłukać (patrz BACWASH w rozdziale Funkcjonowanie fi ltracji
i zaworu sterowniczego).

UWAGA: Podczas pierwszego czyszczenia nowej wody w basenie może być konieczne przepłukanie 
piasku fi ltracyjnego częściej, ponieważ woda ta zawiera więcej zanieczyszczeń.

V. Lista części fi ltracji
Pozycja Opis 

1 Zawór

2 Manometr z O-ringiem

3 Zacisk kołnierzowy

4 Śruba z nakrętką

5 Pojemnik fi ltra

6 Rura centralna

7 Rura odwadniająca

8 Wypuszczanie wody

9 Podstawa pod pojemnik

Rura centralna dla 
V350

PL



6

VI. Lista części zawór wielodrożny
Pozycja Opis

1 Dźwignia

2 Czop dźwigni

3 Podkładka

4 Śruba z nakrętką, wieko

5 Zestaw wieka

6 O-ring wieka

7 Podkładka

8 Sprężyna

9 O-ring pokrętła

10 Pokrętło

11 Kosz fi ltracyjny - gwiazda

12 Korpus-dyfuzor

13 O-ring końcówki

14 Kształtka końcówki

15 O-ring końcówki

16 Adaptér koncovky Adapter końcówki

17 Nakrętka końcówki

18 O-ring rury centralnej

19 O-ring fi ltra

20 Śruba z nakrętką, zacisk

21 Zacisk kołnierzowy

22 Upust, dyfuzor

23 Nakrętka, korek

24 Korek z O-ringiem

25 Wziernik na odpadzie

26 Przyłącze
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VII. Działanie zaworu i znaczenie jego pozycji

 

       
 

Ogólne zalecenia:
1. Występ na zaworze jest przeznaczony do opcjonalnego manometru.
2.  Naprawa i utrzymanie zaworu: (Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć pompę i zamknąć zawór
 rurociągu ssącego i spustowego).
 a. Nastawić dźwignię do pozycji FILTER.
 b. Dobrze dokręcić śruby wieka.
 c. Podnieść i usunąć wieko i zestaw klina.

Zestawienie:
1. Umieścić klin zaworu tak, aby klinowy otwór był na GÓRNYM króćcu (dźwignia w pozycji FILTER).
 Płaska krawędź występu gwintowego wieka musi być w płaszczyźnie z płaską krawędzią gwintowego
 występu korpusu.
2.  Nasadzić O-ring wieka.
3.  Zabezpieczyć zestaw na korpusie śrubami wieka. Dokręcić je równomiernie i na przemian.
 Nie przeciągnąć.

Pozycja zaworu Funkcjonowanie

FILTRACJA Normalne fi ltrowanie i odkurzanie.

PŁUKANIE Czyszczenie fi ltracji pod prąd.

ZAFILTROWANIE Stosuje się do płukania zanieczyszczeń z fi ltracji po płukaniu.

ODPAD Opływ fi ltra, stosuje się do odsysania do odpadu lub do obniżania poziomu wody.

RECYRKULACJA Opływ fi ltra, do przepompowywania wody do basenu bez fi ltrowania.

ZAMKNIĘTE Zamknięcie przepływu do fi ltra lub do basenu.

        FILTRACJA       ODPAD          ZAMKNIĘTE
  Odpad                 Odpad                Odpad

           Wpływ  Wypływ                       Wpływ  Wypływ                                    Wpływ  Wypływ

   PŁUKANIE    ZAFILTROWANIE                RECYRKULACJA
                Odpad                  Odpad                   Odpad

           Wpływ  Wypływ                       Wpływ  Wypływ                                    Wpływ  Wypływ
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OSTRZEŻENIE

• Przed zmianą pozycji dźwigni zaworu wyłączyć pompę.
• Nigdy nie używać urządzenia bez wody.
• Nie podłączać nigdy filtra bezpośrednio do źródła wody z wodociągu. Ciśnienie wody z wodociągu
 może być dużo wyższe, niż wynosi maksymalne ciśnienie filtra.
• Nigdy nie włączać pompy, jeżeli jest pozycja na zaworze sześciodrożnym w pozycji zamknięte lub
 jeżeli jest rurociąg w systemie obiegowym niedrożny, może dojść do wyższego ciśnienia, niż ciśnienie
 robocze a następnie uszkodzenie, pęknięcie, oderwanie wieka zaworu sześciodrożnego, co może
 prowadzić do zranienia lub szkody na majątku.
• Nie jest dopuszczalne siadanie lub inne obciążanie urządzenia.
• Nie czyścić wieka filtra ani pojemnika filtra żadnym rozpuszczalnikiem, może dojść do uszkodzenia 
 jego powierzchni (strata połysku, przejrzystości itp.)
• Regularnie czyścić filtr włosowy pompy i koszyk skimmera, aby zapobiec uszkodzeniu pompy i zapewnić
 należyte funkcjonowanie systemu.
• Nie wykręcać złączek kołnierzowych, jeżeli pompa pracuje.
• Ze względu na to, że wszelkie połączenia mają uszczelki, nie jest konieczne silne dokręcanie nakrętek.
 Mogłoby dojść do uszkodzenia części z tworzywa.

Warunki gwarancji
Warunki gwarancji regulują warunki handlowe i gwarancyjne dostawcy.

Bezpieczna likwidacja wyrobu po upływie żywotności
Po upływie żywotności produktu zapewnić jego ekologiczną likwidację przez fi rmę specjalistyczną

Reklamacje i serwis
Reklamacje regulują właściwe przepisy prawne o ochronie konsumentów. W razie stwierdzenia niemożliwej 
do usunięcia wady należy zwrócić się pisemnie do swojego dostawcy.

Data................................................................
Dostawca
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