
ZESTAW FILTRUJ CY Z POMP

Instrukcja instalacji i obs ugi

INSTALACJA

* Zainstalowa  system filtracyjny razem z pomp , zbiornikiem filtra i zaworem wieloportowym.
* System filtracyjny powinien by  zainstalowany jak najbli ej basenu, a najlepiej na poziomie 0,50 m poni ej powierzchni 

wody w basenie. Nale y upewni  si , e w miejscu, gdzie ma by  zainstalowany filtr jest dost pny odp yw wody.
* POMPA

1. Pomp  i okablowanie powinni instalowa  tylko wykwalifikowani, licencjonowani pracownicy.
2. Uwaga wykonawcy instalacji elektrycznych: Wszystkie pompy zasilane pr dem 230 V, 50 Hz, musz  by  

pod czone do zasilania g ównego przez zatwierdzonego i pozytywnie zweryfikowanego wykonawc .
3. Zainstalowa  zawór zasuwowy w ruroci gu ss cym.
4. Po czenia strony ss cej i t ocz cej pompy maj  ograniczniki uformowane w gwincie; nie nale y próbowa  wkr ca  

rury poza te ograniczniki.
* ZBIORNIK FILTRA I ZAWÓR WIELOPORTOWY

1. adowanie piasku filtruj cego. Piasek filtruj cy jest adowany przez górny otwór filtra.
a. Zdj  plastikowe klamry z szyjki zbiornika.
b. Zamkn  rur  wewn trzn  za pomoc  plastikowej za lepki, aby zapobiec przedostawaniu si  piasku.
c. Zaleca si  nape nienie zbiornika wod  do po owy jego obj to ci, aby zapewni  efekt amortyzuj cy, gdy piasek 

filtracyjny b dzie wsypywany do rodka. Pomo e to zabezpieczy  dolne kanaliki spustowe przed nadmiernymi 
uderzeniami.

d. Ostro nie wsypa  odpowiedni  ilo  piasku filtruj cego o odpowiedniej klasie. Upewni  si , e rura rodkowa jest 
wypo rodkowana w otworze. Powierzchnia piasku powinna by  wyrównana i powinna dochodzi  do oko o po owy 
wysoko ci zbiornika filtracyjnego. Zdj  plastikow  za lepk  z rury wewn trznej.

2. Zamontowa  zawór steruj cy filtra do zbiornika filtracyjnego.
a. W o y  zawór steruj cy filtra (z pier cieniem samouszczelniaj cym – o-ring) do szyjki zbiornika, zwracaj c uwag , by rura 

rodkowa wsun a si  w otwór w dolnej cz ci zaworu.
b. Umie ci  dwa plastikowe zaciski wokó  ko nierza zaworu i szyjki zbiornika oraz dokr ci  na tyle, aby zawór móg  

by  obracany na zbiorniku w celu ostatecznego ustawienia.
c. Ostro nie wkr ci  manometr (z pier cieniem samouszczelniaj cym) w gwintowany otwór w korpusie zaworu. Nie dokr ca  zbyt 

mocno.
d. Pod czy  pomp  do otworu zaworu steruj cego zaznaczonego s owem PUMP (pompa) za pomoc  w a. Po wykonaniu 

pod czenia, dokr ci  zaciski rubokr tem, opukuj c zacisk dooko a r koje ci  rubokr ta, aby wspomóc osadzenie si  zacisku 
ko nierza zaworu.

3. Wykona  po czenie powrotne rury basenowej do otworu zaworu regulacyjnego oznaczonego s owem RETURN (powrót) i 
dokona  innych niezb dnych po cze  hydraulicznych, przy czy  przewody ss ce do pompy, odp yw, itd.

4. Aby zapobiec wyciekowi wody, upewni  si , e wszystkie po czenia rurowe s  szczelne.

WA NA UWAGA

Wszystkie pompy MEGA musz  by  pod czone do zasilania g ównego o w a ciwej warto ci znamionowej oraz 
przez uprawnionego elektryka. Instalacja elementów elektrycznych musi przebiega  zgodnie z lokalnymi przepisami 
i zarz dzeniami. Poni sze dane podano wy cznie w celach informacyjnych:
• Przepisy lokalne (Wielka Brytania): Zgodnie z BS7671
• Przepisy lokalne (Holandia): Zgodnie z NEN1010
• Przepisy lokalne (Belgia): Zgodnie z AREI 50
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INSTALACJA/URUCHOMIENIE FILTRACJI

1. Upewni  si , e w zbiorniku znajduje si  odpowiednia ilo  piasku filtruj cego, oraz e wszystkie po czenia zosta y wykonane i 
s  bezpieczne.

2. Wcisn  r czk  zaworu steruj cego i obróci  w pozycj  BACKWASH (p ukanie wsteczne). (Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki 
zaworu steruj cego, zawsze nacisn  r czk  przed obrotem.)

3. Zala  i uruchomi  pomp . Nigdy nie w cza  pompy na sucho! Uruchamianie pompy na sucho mo e spowodowa  uszkodzenie 
uszczelek, powoduj c wyciek i zalanie wod ! Wype ni  pomp  wod  przed uruchomieniem silnika (upewni  si , e wszystkie linie 
zasysaj ce i powrotne s  otwarte) oraz doprowadzi  do wype nienia zbiornika filtra wod . Kiedy woda pop ynie z przewodu 
odp ywowego, nale y uruchomi  pomp  na co najmniej 1 minut . Pocz tkowe przep ukiwanie wsteczne filtra jest zalecane, aby 
usun  wszelkie zanieczyszczenia lub drobne cz steczki piasku z piaskowego materia u filtruj cego.

4. Wy czy  pomp  i ustawi  zawór w pozycji RINSE (p ukanie). Uruchomi  pomp  i pozostawi  j  w czon  przez 1/2 do 1 minuty, 
dopóki woda we wzierniku nie b dzie prze roczysta. Wy czy  pomp  i ustawi  zawór w pozycj  FILTER (filtrowanie) oraz 
ponownie w czy  pomp . Filtr pracuje teraz w trybie normalnego filtrowania, odfiltrowuj c cz steczki brudu z wody w basenie.

5. Wyregulowa  zawory zasysania i zawory powrotne basenu, aby osi gn  po dany przep yw. Sprawdzi  system i filtr, czy nie 
wyst puj  wycieki wody oraz dokr ci  po czenia, ruby i nakr tki, zgodnie z potrzeb .

6. Zanotowa  pocz tkowy odczyt manometru, gdy filtr jest czysty. (B dzie on ró ny w przypadku ró nych basenów, w zale no ci od 
pompy i ogólnego systemu ruroci gów.) W miar  usuwania przez filtr brudu i zanieczyszcze  z wody w basenie, ich nagromadzenie 
w filtrze spowoduje wzrost ci nienia i zmniejszenie przep ywu. Gdy odczyt wska nika ci nienia b dzie o 1,5 bara wy szy ni  
pocz tkowo zanotowane „czyste” ci nienie, to wówczas nale y wykona  p ukanie wsteczne filtra (patrz: p ukanie wsteczne filtra 
[BACKWASH] i opisane dalej funkcje filtra i zaworu steruj cego).

UWAGA: W trakcie pocz tkowego oczyszczania wody w basenie by  mo e trzeba b dzie cz sto wykonywa  p ukanie wsteczne 
[BACKWASH] ze wzgl du na niezwykle du e pocz tkowe zanieczyszczenie wody.

CZ CI ZAMIENNE FILTRA
Numer Nr części Opis produktu Liczba sztuk

1 88281205 Zawór czwórdrożny montowany na górze - 1,5” 1

2 89280102 Zestaw łączący z o-ringiem - 1,5" 1

3 89030204 Adapter węża z o-ringiem 1

4
06021013 Plastikowy manometr z o-ringiem (40 psi) 1

01111048 Z cze do manometru 1

5 02011026 Tuleja do w a 2

6

89030301 Wąż z tworzywa sztucznego z nakrętką FSP350-4W 1

89030401 Wąż z tworzywa sztucznego z nakrętką FSP400-4W 1

89030501 Wąż z tworzywa sztucznego z nakrętką FSP450-4W  1

89030601 Wąż z tworzywa sztucznego z nakrętką FSP500-4W  1

89030701 Wąż z tworzywa sztucznego z nakrętką FSP650-4W 1

7 01013049 Adapter w a z nakr tk  1

8 02011104 O-ring do pompy 1

9

08030006 Pompa FSF350-4W (SS020) 1

08030007 Pompa FSP400-4W (SS033) 1

08030008 Pompa FSP450-4W (SS050) 1

08030009 Pompa FSP500-4W (SS075) 1

08030010 Pompa FSP650-4W (SS100) 1

10 89032001 Śruba montażowa pompy 2

11 89010119 Śruby M6*50 z nakrętką 2

01271010 Zacisk blokujący 2

12 02011134 O-ring do szyjki filtru 1

13 

01331005 Zbiornik filtra P350  1

01331006 Zbiornik filtra P400  1

01331007 Zbiornik filtra P450  1

01331008 Zbiornik filtra P500  1

01331010 Zbiornik filtra P650  1

14 89011602 Zespół boczny z rurą w środku P350 1

15 

89011603 Zespół boczny z rurą w środku P400  1

89011604 Zespół boczny z rurą w środku P450  1

89011605 Zespół boczny z rurą w środku P500  1

89011606 Zespół boczny z rurą w środku P650  1

16 01172007 Rurki boczne P400-P450 (115 mm) 8

01172008 Rurki boczne P500-P650 (126 mm) 8

17 89011601 Podzespół spustu wody 1

18 01111056 Zestaw podstawy FSP350-4W  1

01111053 Zestaw podstawy FSP400-4W - FSP650-4W  1
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CZ CI ZAMIENNE POMPY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Numer Nr części Opis produktu Liczba sztuk Numer Nr części Opis produktu Liczba sztuk

1 01201031 Przezroczysta pokrywka 1 15 02011153 Pierścień zabezpieczający silnika do SS050-SS120 1

2 02011074 O-ring pokrywki 1 16 89022404 Wspornik silnika 1

3 89022401 Koszyk z uchwytem 1

17

89022109 Silnik SS020(220V/50HZ) 1

4 01021064
Filtr wstępny pompy ze stali 

nierdzewnej 1 89022110 Silnik SS033(220V/50HZ) 1

5 89280105 Złączka 1,5" 2 89022105 Silnik SS050(220V/50HZ) 1

6 89022402 Korek spustowy z o-ringiem 1 89022106 Silnik SS075(220V/50HZ) 1

7 02011004 O-ring dyfuzora 1 89022107 Motor SS100(220V/50HZ) 1

8 01111014 Dyfuzor 1 89022108 Silnik SS120(220V/50HZ) 1

9

01311015 Wirnik SS020(220V/50HZ) 1

18

04016009 Kondensator do pompy SS050 (220V/50HZ/60HZ) 1

01311016 Wirnik SS033(220V/50HZ) 1 04016010 Kondensator do pompy SS075 (220V/50HZ/60HZ) 1

01311017 Wirnik SS050(220V/50HZ) 1 04016012 Kondensator do pompy SS100j SS120 (220V/50HZ/60HZ) 1

01311018 Wirnik SS075(220V/50HZ) 1 04016030 Kondensator do pompy SS020 (220V/50HZ/60HZ) 1

01311019 Wirnik SS100(220V/50HZ) 1 04016031 Kondensator do pompy SS033 (220V/50HZ/60HZ) 1

01311014 Wirnik SS120(220V/50HZ) 1 19 89022112 Skrzynka przyłączeniowa do pompy  SS050-SS120 1

10 89022403 Śruba M8*16 z podkładką 4 20 89022111 Skrzynka przyłączeniowa do pompy SS020-SS033 1

11 04015033 Uszczelka mechaniczna 1/2" 1
21

01031027 Wentylator chłodzący do pompy SS050-SS120 1

12 02011090 O-ring kołnierza 1 01031026 Wentylator chłodzący do pompy SS020-SS033 1

13 01021065
Kołnierz pompy  

ze stali nierdzewnej 1
22

01031011 Osłona wentylatora do pompy SS020-SS033 1

14 03011035 Śruba M6*30 8 01031010 Osłona wentylatora do pompy SS050-SS120 1

15 02011156 Pierścień zabezpieczający silnika
do SS020-SS033 1 23 02011104 O-ring 2

ZALEWANIE POMPY

 Wypuścić całe powietrze z filtra i systemu rurociągów. 
 W zalanym układzie zasysającym (źródło wody położone wyżej niż pompa), pompa zaleje się sama, gdy zawory 

strony ssącej i tłocznej zostaną otwarte. 
 Jeśli pompa nie znajduje się w zalanym układzie ssącym, należy odkręcić i zdjąć pokrywkę filtra wst pnego; 

wypełnić filtr wst pny i pompę wodą. 
 Oczyścić i sprawdzić pierścień; zainstalować go ponownie na pokrywce filtra wst pnego. Umieścić z powrotem 

pokrywkę filtra wst pnego i przekręcić w prawo, aby j  dokręcić. 

UWAGA: Dokręcić pokrywkę filtra wst pnego tylko r cznie. Pompa powinna być teraz zalana. Czas zalewania
będzie zależeć od wysokości zasysania pionowego i poziomej długości rurociągu ssącego. 
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CZ CI ZAMIENNE ZAWORU EM-MV40B

Omijanie filtra w celu zapewnienia obiegu wody do basenu.

Stosuje si  po p ukaniu wstecznym, aby wyp uka  brud z zaworu.
Czyszczenie filtra poprzez odwrócenie kierunku przep ywu.

Omijanie filtru u ywanego do oczyszczania, aby spu ci  wod  lub obni y  jej poziom.

CLOSED Wy czenie ca ego przep ywu do filtra lub do basenu.
RECIRCULATE

WASTE 

RINSE

BACKWASH 

FILTER 

Pozycja zaworu

Normalna filtracja i zasysanie.
Funkcja

Numer Nr części Opis produktu Liczba sztuk 

1 03018009 Trzpień rączki 1 

2 01013036 Rączka czwórdrożnego zaworu o rozmiarze 1,5” 1 

3 03011003 Wkręt samowiercący ￠4*12 5 

4 01013040 Pierścień dociskowy 1 

5 01013041 Mocowanie czwórdrożnego zaworu o rozmiarze 1,5” 1

6 01181003 Podkładka rączki czwórdrożnego zaworu o rozm. 1,5” 1 

7 02011017 Pierścień samouszczelniający (o-ring) wirnika 2 

8 89280104 Wziernik z o-ringiem 1 

9 01111048 Złącze manometru / ogranicznika 1 

10 06021013 Manometr plastikowy z o-ringiem (40 psi) 1 

11 02311005 Uszczelka pajęczynowa 1 

12 
01013098 Pokrywka wirnika czwórdrożnego zaworu o rozm. 1,5” 1 

01021003 Wirnik czwórdrożnego zaworu o rozmiarze 1,5” 1

13 01013039 Złącze wirnika czwórdrożnego zaworu o rozm. 1,5” 1 

14 02011021 O-ring do złącza wirnika 1 

15 02011018 O-ring 1 

16 01013038
Podstawa czwórdrożnego zaworu o rozmiarze 1,5” 
(Zacisk) 1

17 
02011027 O-ring czwórdrożnego zaworu o rozmiarze 1,5” 

(Gwint) 
1 

02011028 O-ring czwórdrożnego zaworu o rozmiarze 1,5” 
(Zacisk) 1 

18 89281301 Korpus czwórdrożnego zaworu o rozmiarze 1,5” 1

19 02020013 O-ring złączki o rozmiarze 1,5” 3 

20 01013015 Złącze o rozmiarze 1,5” (czarne) 3 

21 02011003 O-ring złączki o rozmiarze 1,5” 3 

22 01171153 Złączka o rozmiarze 1,5” (A/E) 2 

23 01013017 Nakrętka złączki o rozmiarze 1,5” (czarna) 3 

FILTR TEN PRACUJE POD WYSOKIM CI NIENIEM. JE LI JAKAKOLWIEK CZ  SYSTEMU 
OBIEGOWEGO (NP. ZACISK, POMPA, FILTR, ZAWÓR, ITP.) JEST SERWISOWANA, POWIETRZE 
MO E WEJ  DO SYSTEMU I ULEC SPR ENIU. SPR ONE POWIETRZE MO E SPOWODOWA  
WYRWANIE POKRYWY LUB ZAWORU, CO MO E PROWADZI  DO CI KICH OBRA E , MIERCI LUB 
USZKODZENIA MIENIA.
WY CZY  POMP  PRZED ZMIAN  POZYCJI ZAWORU.
FILTR POMPY ORAZ KOSZYKI ODPIENIACZA NALE Y CZY CI  REGULARNIE, ABY ZAPOBIEC 
USZKODZENIU POMPY I ZAPEWNI  PRAWID OWE FUNKCJONOWANIE SYSTEMU. 
NIE ODKR CA  RUB ZACISKU KO NIERZA, GDY POMPA PRACUJE.

OSTRZE ENIE
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