






6. Zanotuj cisnienie na poczl:jtku cyklu filtracji, gdy filtracja jest czysta. (Ta wartosé bydzie róznil:J: siy w

zaleznosci od basenu w zaleznosci od zastosowanej pompy oraz dlugosci i ksztahu orurowania). Po chwili z

powodu nagromadzenia zanieczyszczen w filtracji cisnienie wzrosnie, a przep]yw wody zmniejszy siy. Jesli

bydzie manometr pokaz 1,5 bara, czyli wiycej ni.z cisnienie poczl:J:tkowe przy "czystym" filtrze, czas

przeplukaé filtr (patrz BACKWASH w rozdziale dotyczl:J:cym funkcji filtracji i zaworów sterujl:J:cych).

Uwaga: Podczas pierwszego uzdatniania nowej wody w basenie maže byé konieczne przeplukanie piasku 

filtrujqcego cz'isciej, poniewai ta woda zawiera wi'?cej zanieczyszczen. 

V. Lista cz�sci filtr a

Przedmiot 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9, 

----·· .. ••··••·••······ .... ·•··· 

3 I------<.� 

Opis 

Zawór 

Manometť z O-ringiem 

Z acisk kohlierzowy 

Š rub a z nakr�tka 

Pojemnik filtrujący

Rura centra I na 

Rury drenaiowe 

Odvrowadzen ie wód 

Cokólpod pojemnikiem 

Rura centralna do 

V350 
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VI. Lista cz�Sci zaworu szeSciodrogowego
� �

�I� I 

� 

�-, 

Przedmiot Opis 

l

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Dzwignia

Kotek dzwigni

Podkładka

Šruba z nakn;tkc1 oslona 

Montai: pokrywy

O ring pokrywy

Podkładka

Wiosna

Kota obrotowe O-ring 

Kota obrotowe

11 Kosz filtrujacy -rozgwiazda 

12 Dyfuzor do ciata 

13 O ring zacisku 

14 Montai: zacisków 

15 O ring zacisku 

16 Adapter terminala 

17 Nakri; tki za ciskowe 

18 O ring rum centralna 

19 O ring filtra 

20 šruba z nakri;tka, zacisk 

21 Zacisk kolnierzowy 

22 Przelew, dyfuzor 

23 Nakri;tka, zatyczka 

24 Wtyczka z 0-ringiem 

25 Wziernik na odpady 

26 Polc1czenie 
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VII. Funkcja zaworu i znaczenie jego pozycji

Pozycja z.aworu 

FILTROWANIE 

PtUKANIE 

FILTROWANIE 

ODPADY 

RECYRKULAOA 

ZAMKNl�TE 

FILTROWANIE 
Odpady

.... ··
·
···\j

! ......... ,.-
·
· 

Wlot Wylot 

PLUKANIE 

Odpady

Wlot Wylot 

Funkcjonowaé 

NormaJne fi]trowanie i odkurzanie. 

Fi]tracj a wsteczn a 

Sružy do "vyprukiwania brndu z fi]tracji po prukaniu. 

Bypass fi]tra,, uzywany do odhrrzani a ]ub obn:izania poziomu wody. 

Bypass fi]tra,, do pompowania wody do basenu bez fi]trowania. 

Odci�cie do fi]tra ]uh hasenu. 

ODPADY
Odpady

11 ) 
Wlot v/ylot 

FILTROWANIE 
Odpady

Wlot Wylot 

ZAMKNIETE 

Odpady 

Wlot Wylot 

RECYRKULACJA 

Odpady 

.. .,,,. 
......, .. \ 

/ ', 
: r 

\..... 
l, 

Wlot Wylot 
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