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Návod - Jak instalovat pískovou ﬁltraci - HORNBACH.cz
Krok po kroku
Výkon ﬁltrace
Je důležité, aby písková filtrace měla v poměru k bazénu
adekvátní výkon a rozměry. Čím silnější filtraci máte, tím
bude mít filtrace kratší dobu provozu.Jednou z hlavních
zásad je, abyste veškerou vodu v bazénu přefiltrovali
minimálně dvakrát denně. Čím častěji budete vodu filtrovat,
tím lépe.

Umístění ﬁltru
• Filtrační zařízení je nutné umístit podle bezpečnostních
předpisů. V České republice podle normy IP68. Vzdálenost
filtrace od bazénu musí být alespoň 3,5 m. V menší
vzdálenosti může být umístěna pouze v případě, že bude
umístěna v proudovém chrániči.
• Filtrace umístěna příliš daleko od bazénu způsobí o to
větší ztrátu tlaku.
• Pokud budete mít pískový filtr umístěn nad vodní hladinou,
měli byste mezi skimmer a filtr umístit zpětný ventil, aby
voda neodtékala zpět do bazénu.

Připojení pískové ﬁltrace
1. krok
Omotejte ústí skimmeru dvěma až třemi vrstvami teflonové
pásky.
2. krok
Jeden konec bazénové přimontujte k ústí skimmeru.
3. krok
Pevně utáhněte hadicovou objímku. Pozor na plastové
součásti!
4. krok
Omotejte ústí u vtoku čerpadla dvěma až třemi vrstvami
teflonové pásky. Druhý konec hadice upevněte ke vtoku
čerpadla!
5. krok
Omotejte ústí hrdla - označení „Return“ - pískového filtru 2
až 3 vrstvami teflonové pásky.
6. krok
Připevněte další kus bazénové hadice k ventilu pískového
filtru k hrdlu „Return“. Toto představuje při normálním
provozu filtru zpětný odvod do bazénu.
7. krok
Omotejte ústí zpětné trysky bazénu 2 až 3 vrstvami
teflonové .
8. krok

Zde je místo pro vaše poznámky
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Jako další je nutné naplnit předfiltr pískového filtru vodou
(čerpadlo filtru nesmí nikdy běžet nasucho). Nastavte páčku
na ventilu na „Filtrovat“ a připojte zařízení do elektřiny. Při
novém naplnění je nutné písek nejprve vyčistit zpětným
propláchnutím.
9. krok
Zkontrolujte hadicové spoje, zda jsou dostatečně těsné.
Pokud by na různých místech unikala voda, bude popř.
nutné dotáhnout hadicovou objímku nebo utěsnit izolaci
teflonovou páskou.

U ﬁltračního zařízení se skimmerem je před zahájením
nutné provést následující kroky:
• Zavřete všechny otvory vašeho bazénu (pokud se na něm
nějaké nachází).
• Namontujte sadu plovoucího skimmeru dle návodu k
montáži.
• Jeden konec bazénové hadice namontujte na předurčené
ústí skimmeru.

Otázky k e-shopu 251 060 060 - Po.-Pá. 08:00–19:00 hod., So.-Ne. 08:00-17:00 hod.

