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FILTRO DOMÉSTICO / RESIDENTIAL FILTER /
FILTRE POUR PISCINE PRIVÉE

OCEAN I PACIFIC I PACIFIC TOP

A la piscina/To pool/
Vers la piscine/Para a piscina

Desagüe/Waste/
Egout/Esgoto

De la piscina/From pool/
Arrivée piscine/Da piscina

A
B

VÁLVULA LATERAL / SIDE VALVE /
VANNE LATERALE / VÁLVULA LATERAL

VÁLVULA TOP / TOP VALVE /
VANNE TOP / VÁLVULA DE TOPO

VÁLVULA LATERAL / SIDE MOUNT VALVE / 
VANNE LATERALE / VÁLVULA LATERAL

VÁLVULA TOP / TOP MOUNT VALVE /
VANNE TOP / VÁLVULA DE TOPO

CA la piscina/To pool/
Vers la piscine/Para a piscina

Desagüe/Waste/
Egout/Esgoto

De la piscina/From pool/
Arrivée piscine/Da piscina

Option A Option B

A  Sumidero / Drain / Bonde de fond / Ralo de fundo

B  Skimmer / Skimmer / Skimmer / Skimmer

C  Válvulas / Valves / Vannes / Válvulas 

D  Bomba / Pump / Pompe / Bomba

E  Filtro / Filter / Filtre / Filtro

F  Retorno / Return / Réfoulment / Retorno

G  Limpiafondos / Suction inlets / Prise-balai /                           
Boca de aspiração

H  Válvula selectora / Multiport Valve /                                         
Vanne multivoies / Válvula selectora multifunções

TEFLÓN ÚNICAMENTE EN EL MANÓMETRO
TEFLON ONLY ON MANOMETER
TEFLON UNIQUEMENT SUR LE MANOMÈTRE
TEFLON UNICAMENTE NO MANÓMETRO

+

Montaje del manómetro y purgador de aire 
atornillado en la tapa.

Manometer mounting and air bleed valve 
with the tee screwed on the cover. 

Montage manomètre et purge d’air sur té 
vissé sur le couvercle.

Montagem do manómetro e purga de ar 
roscados à tampa.

Montaje del manómetro en la válvula y 
purgador de aire atornillado en la tapa.

Manometer mounting on valve and air 
bleed valve screwed on the lid. 

Montage manomètre sur vanne et purge 
d’air vissée sur le couvercle.

Montagem do manómetro na válvula e 
purga de ar roscada na tampa

Manómetro directamente en la válvula.

Manometer directly on valve. 

Montage manomètre sur vanne.

Manómetro directamente na válvula



Made in Spain

DIÁMETRO (mm.)
DIAMETER (mm.)
DIAMETRE  (mm.)
DIÂMETRO (mm.)

SUPERFICIE DE FILTRACIÓN (m2)
FILTRATION SURFACE (m2)
SURFACE FILTRANTE (m2)

SUPERFÍCIE DE FILTRAÇÃO (m2)

ARENA (Kg.)
SAND (Kg.)
SABLE (Kg.)
AREIA (Kg.)

Ø 400

0,13

VÁLVULA (Pulgada)
VALVE (Inch)

VANNE (Pouce)
VÁLVULA (Polegada)

1” 1/2

6,3

CAUDAL m3/h (V = 50 m3 / h / m2)
FLOW m3/h (V = 50 m3 / h / m2)
DEBIT m3/h (V = 50 m3 / h / m2)

CAUDAL m3/h (V = 50 m3 / h / m2)

50

Ø 510

0,20

1” 1/2

10,2

100

Ø 620

0,30

1” 1/2

15,1

150

Ø 620

0,30

2”

16,1

150

Ø 680

0,36

2”

18,1

175

Ø 750

0,44

2”

22,1

225

Ø 900

0,64

2”

31,8

325

1 - 1,5 Kg / cm2 3 Kg / cm2 2 Kg / cm2 

PRESIÓN DE TRABAJO
WORKING PRESSURE

PRESSION TRAVAIL
PRESSÃO DE TRABALHO

PRESIÓN MÁXIMA
MAXIMUM PRESSURE
PRESSION MAXIMALE

PRESSÃO MÁXIMA

GRANULOMETRÍA DE ARENA
SAND GRANULOMETRY

GRANULOMETRIE DE SABLE
GRANOLOMETRIA DE AREIA

PRESIÓN DE PRUEBA 
TESTING PRESSURE
PRESSION PREUVE
PRESSÃO DE TESTE

TEMP. DE TRABAJO
OPERATING TEMPERATURE

TEMP. DE FONCTION
TEMPERATURA DE TRABALHO

min. 1ºC - max. 40ºC 0,4 - 0,8

Lavado
Backwash

Lavage
Contra-

lavagem

2.

Enjuague
Rinse

Rinçage
Enxaguamento

3.

Desagüe
Waste
Vindage
Esgoto

4.

Recirculación
Recirculation
Recirculation
Recirculação

5.

Cerrado
Closed
Fermeture
Fechado

6.
desagüe /
waste /
égout /
esgoto

al filtro / to filtre / vers le filtre / ao filtro

desde el filtro / from filtre / du filtre /desde o filtro

bomba /
pump /
pompe /
bomba

piscina /
pool /
piscine /
piscina

piscina /
pool /
piscine /
piscina

desagüe /
waste /
égout /
esgoto

al filtro / to filtre / vers le filtre / ao filtro

desde el filtro / from filtre / du filtre /desde o filtro

bomba /
pump /
pompe /
bomba

piscina /
pool /
piscine /
piscina

desagüe /
waste /
égout /
esgoto

al filtro / to filtre / vers le filtre / ao filtro

desde el filtro / from filtre / du filtre /desde o filtro

bomba /
pump /
pompe /
bomba

piscina /
pool /
piscine /
piscina

desagüe /
waste /
égout /
esgoto

al filtro / to filtre / vers le filtre / ao filtro

desde el filtro / from filtre / du filtre /desde o filtro

bomba /
pump /
pompe /
bomba

piscina /
pool /
piscine /
piscina

Filtración
Filtration
Filtration
Filtração

1.

desagüe /
waste /
égout /
esgoto

al filtro / to filtre / vers le filtre / ao filtro

desde el filtro / from filtre / du filtre /desde o filtro

bomba /
pump /
pompe /
bomba

piscina /
pool /
piscine /
piscina

desagüe /
waste /
égout /
esgoto

al filtro / to filtre / vers le filtre / ao filtro

desde el filtro / from filtre / du filtre /desde o filtro

bomba /
pump /
pompe /
bomba

piscina /
pool /
piscine /
piscina

Mantener la maneta levantada / Keep the handle raised / Gardez la poignée levée / Manter o manípulo levantado7. Invierno / Winter / Hiver / Inverno
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Przeczytać i przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej 
instrukcji właściciela. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może 
spowodować urazy ciała i/lub awarie filtra.

Niniejszy dokument należy przekazać właścicielowi basenu, który 
powinien przechowywać go w bezpiecznym miejscu.

Ten filtr nie powinien być używany przez osoby o zredukowanych 
możliwościach fizycznych, psychicznych czy sensorycznych, ani przez 
osoby które nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia, chyba 
że będą pod nadzorem lub zostaną przeszkolone na temat użycia tego 
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo.

Zapewnić, że dzieci nie będą bawić się tym filtrem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
DO ROZRUCHU I UTRZYMANIA

5



3

1

2

5

20

18

222324

17

14

13

11

9

7

21

25

6

12

15

16

4

8

10

19

26

1

2

121110

8

9

5

7

4

3

6

13

1. Manometr glicerynowy
2. Pierścień uszczelniający typu O-ring  
 manometru
3. Element w kształcie litery T manometru
4. Pierścień uszczelniający typu O-ring korka
5. Korek
6. Pierścień uszczelniający typu O-ring  
 elementu w kształcie litery T
7. Przezroczysta pokrywa gwintowana
8. Poliestrowa pokrywa ze śrubami
9. Pierścień uszczelniający typu O-ring  
 pokrywy gwintowanej
10. Pierścień uszczelniający typu O-ring  
 pokrywy ze śrubami
11. Dyfuzor
12. Obudowa filtra
13. Spust
14. Składana rurka z PWC
15. Rurka kolektora
16. Kolektor
17. Ramię do zbierania
18. Obudowa zaworu
19. Komplet łączników
20. Pierścień uszczelniający typu O-ring  
 łączników
21. Pierścień uszczelniający typu O-ring  
 łączników
22. Korek opróżniania
23. Pierścień uszczelniający typu O-ring  
 korka
24. Zestaw otworu odprowadzającego
25. Pierścień uszczelniający typu O-ring  
 otworu odprowadzającego
26. Podstawia

1. Manometr glicerynowy
2. Pierścień uszczelniający typu O-ring manometru
3. Zawór Top
4. Uszczelka zaworu
5. Obudowa filtra
6. Rurka z PWC
7. Kolektor
8. Ramię do zbierania
9. Pierścień uszczelniający typu O-ring otworu   
 odprowadzającego 
10. Otwór odprowadzający 
11. Pierścień uszczelniający typu O-ring korka
12. Korek otworu odprowadzającego
13. Poliestrowa podstawa

1- Manómetro de glicerina
2- Tórica manómetro
3- Válvula Top
4- Junta válvula
5- Cuerpo filtro
6- Tubo PVC
7- Colector
8- Brazo colector
9- Tórica desagüe
10- Desagüe
11- Tórica tapón
12- Tapón desagüe
13- Peana poliéster

NORMALNY ROZBIÓR

ROZBIÓR TOP
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SPOSÓB DZIAŁANIA

E Filtr
F Przewód zwrotny
G Dysze ssące
H Wielodrożny zawór

A Odpływ
B Skimmer (zbieracz powierzchniowy)
C Zawory
D Pompa

E

D C

H

GF B

A

Po uruchomieniu cyklu filtrowania i po 
upływie pewnego okresu czasu konieczne 
jest wypłukanie filtra, gdyż arena ulega 
zapchaniu zabrudzeniami, uniemożliwiając 
przepływ wody.
Kiedy ciśnienie w filtrze podniesie się do 
1,3 kg/cm2 oznacza to, że jest to moment 
wykonania płukania wstecznego.
Za pomocą płukania wstecznego w kierunku 
przeciwnym do przepływu można odwrócić 
kierunek obiegu wody w filtrze i dzięki temu 
wyrzucane są do otworu odprowadzającego 
filtrowane substancje.
Uwzględniając te ważne dane, instrukcje 
obsługi jakie wyszczególnione są w dalszej 
części nie powinny przysparzać większych 
trudności przy zastosowaniu ich.

Woda zasysana jest z dna basenu 
odpływem (A) a z powierzchni za pomocą 
skimmerów (B), doprowadzana jest pompą 
(D) do filtra (E) oddzielnymi przewodami 
wyposażonymi w odpowiednie zawory (C) 
i zwracana jest ona do basenu elementami 
rozprowadzającymi (F, dyszami tłoczącymi). 
Dysze te zainstalowane są po przeciwnej 
stronie w stosunku do odpływu i skimmerów, 
powodując w ten sposób całkowitą wymianę 
wody w basenie. 
Sam filtr zbudowany jest z wsadu z piasku 
krzemiennego przez który przepływa woda 
w kierunku opadającym, zatrzymując na 
nim materiały organiczne pozostające w 
zawieszeniu w wodzie do przefiltrowania. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO ROZRUCHU I UTRZYMANIA
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otwór odprowadzający

do basenu

z basenu

do basenu

z basenu

otwór 
odprowadzający

Filtr powinien zostać 
zainstalowany jak najbliżej 
basenu, najlepiej na poziomie 
0,50 m poniżej powierzchni 
wody basenu. Należy 
przewidzieć wystąpienie 
odprowadzenia w 
pomieszczeniu technicznym, w 
którym znajdować się będzie 
filtr.

Zawsze używać akcesoriów 
wykonanych z tworzyw 
sztucznych, najlepiej z PWC lub 
polietylenu.

MONTAŻ
Dla właściwego zainstalowania filtra należy postąpić w 
następujący sposób:

1. Filtr powinien zostać zamontowany na poziomej i 
czystej powierzchni.
2. Zainstalować filtr w jego końcowym położeniu.
3. W przypadku filtra z bocznym zaworem zainstalować 
zawór wielodrożny w filtrze, starając się, aby uszczelki 
pomiędzy zaworem a filtrem były poprawnie umieszczone. 
Ważne: zawór wielodrożny powinien być usytuowany 
tak, aby ułatwiał obsługę, a w danym przypadku jego 
wymianę.
4. Zainstalować zawór wielodrożny przy filtrze. Poprawnie 
wykonać połączenia instalacji rurowej pompy i basenu. 
Na zaworze wielodrożnym jest jasno określone gdzie 
należy wykonać każde połączenie.
5. Zamontować element w kształcie litery T manometru, 
uszczelkę, manometr i korek odpowietrzający (zobacz 
rozbiór). Nie jest konieczne użycie taśmy teflonowej, gdyż 
szczelność na tym poziomie uzyskiwana jest za pomocą 
uszczelek. Przykręcić manometr zwyczajnie ręką.

8



Należy stosować piasek krzemienny o granulacji od 0,4 do 0,8 mm. Z ilością wskazaną na tabliczce 
właściwości filtra postąpić w następujący sposób:

1. Wykonać załadunek po umieszczeniu filtra w jego położeniu i zainstalowaniu rur łączących.
2. Usunąć pokrywę i uszczelkę.
3. Przemieścić dyfuzor na jedną stronę w celu ułatwienia załadunku piasku i uniknięcia, aby ten dostał 
się do dyfuzora.
4. Napełnić filtr wodą aż do połowy.
5. Wsypać do wnętrza filtra zalecaną ilość piasku.
6. Oczyścić gniazdo uszczelki pokrywy.
7. Wstawić i dokręcić pokrywę filtra.
8. Bardzo ważne jest, aby zarówno gwint pokrywy jak i ten filtra były całkowicie wolne od piasku, który 
może uszkodzić obywa gwinty, tracąc szczelność.

ZAŁADOWANIE PIASKU

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO ROZRUCHU I UTRZYMANIA
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zabrudzenia

do filtra

z filtra

pompa

basen

zabrudzenia

do filtra

z filtra

pompa

basen

zabrudzenia

do filtra

z filtra

pompa

basen

Kiedy zabrudzenia zostaną 
zatrzymane przez czynnik filtrujący 
ciśnienie na manometrze wzrośnie 
do 1,3 bara. Zatrzymać pompę. 
Ustawić dźwignię w położeniu 
płukania wstecznego. Zawór, 
odpływ, skimmer (zbieracz 
powierzchniowy) będą otwarte. 
Zawór otworu odprowadzającego 
otwarty. Utrzymać uruchomioną 
pompę przez 2 minuty.

Po wykonaniu płukania 
wstecznego, ustawić 
dźwignię zaworu w położeniu 
przepłukiwania, podłączyć pompę 
przez 1 minutę, a następnie 
ustawić dźwignię w położeniu 
filtrowania.3

2

1

Przepłukiwanie

Płukanie 
wsteczne

Filtrowanie

Przy zatrzymanej pompie ustawić 
dźwignię zaworu w położeniu 
filtrowania. Uruchomić pompę.

Zawór wielodrożny posiada dźwignię o 6 
położeniach, która pozwala na wybranie 
którejkolwiek z operacji koniecznych do 
poprawnego działania filtra.

FUNKCJE

Zawsze dokonywać zmian 
położenia zaworu wielodrożnego 
przy zatrzymanej pompie.

WAŻNE

10



zabrudzenia

do filtra

z filtra

pompa

basen

Umieścić dźwignię w położeniu 
opróżniania. Zawór odpływu 
otwarty. Nie zatrzymywać pompy 
do czasu całkowitego opróżnienia 
basenu i upewnić się, że zawory 
skimmera i dysze ssące są 
zamknięte.

zabrudzenia

do filtra

z filtra

pompa

basen

W tym położeniu woda z 
basenu powróci do basenu bez 
przechodzenia przez filtr.

zabrudzenia

do filtra

z filtra

pompa

basen

To położenie dźwigni zamyka 
przejście z filtra do pompy. Jest 
ono używane w celu otwarcia 
pokrywy pompy i oczyszczenia jej 
koszyka (przedfiltra).

Utrzymywać dźwignię podniesioną.

6

5

4

7

Zamknięcie

Cyrkulacja

Odprowadzanie 
Opróżnianie

Położenie zimą

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO ROZRUCHU I UTRZYMANIA
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ROZRUCH

Zaleca się uruchomić instalację bez załadowania filtra 
piaskowego w celu wstępnego sprawdzenia poprawnej 
szczelności filtra i instalacji.

Po załadowaniu filtra piaskowego dokonać wstępnego 
płukania wstecznego. W tym celu postąpić w następujący 
sposób:

1. Ustawić zawór wielodrożny w położeniu „PŁUKANIA 
WSTECZNEGO”.
2. Otworzyć zawory które kontrolują ssącą instalację 
rurową basenu i podłączyć pompę przez 4 minuty.
3. Zatrzymać pompę, umieścić zawór w położeniu 
„PRZEPŁUKIWANIA” i płukać przez 1 minutę. 
Następnie zatrzymać pompę i ustawić dźwignię zaworu 
wielodrożnego w położeniu „FILTROWANIA”.

1. Czyścić filtr wodą z mydłem, nie używać 
produktów ściernych.
2. Wymienić, kiedy potrzeba, zniszczone części 
i uszczelki.
3. Dokonywać koniecznych płukań wstecznych 
i przepłukiwań według zaleceń działania.

1. Opróżnić filtr z wody.
2. Usunąć pokrywę filtra w celu utrzymania go 
wentylowanym w okresie postoju.
3. Kiedy będzie to konieczne ponownie 
uruchomić filtr, przestrzegać zaleceń dot. 
ROZRUCHU.

Dokonywać zmian położenia 
dźwigni zaworu wielodrożnego 
przy wyłączonej pompie.

WAŻNE

UTRZYMANIE ZIMOWANIE

12



PROBLEM EWENTUALNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Filtr ma niewielki przepływ 
przefiltrowanej wody.
Dysze ssące zasysają mało wody.

Zatkany filtr włosowy. Oczyścić filtr włosowy.

Silnik obraca się w odwrotną 
stronę.

Sprawdzić za pomocą strzałki jaka występuje 
na pokrywie wentylatora filtra kierunek 
obrotu silnika. W przypadku gdyby był on 
niepoprawny, zmienić podłączenie silnika.*

Zatkana ssąca lub tłocząca 
instalacja rurowa. Przystąpić do jej oczyszczenia.

Zabrudzony filtr. Dokonać płukania wstecznego.

Ciśnienie szybko ulega 
podniesieniu w trakcie cyklu 
filtrowania.

Podwyższony odczyn pH wody 
(mętna woda).

Obniżyć odczyn pH za pomocą produktu o 
mniejszym pH (-)

Brak chloru (zielonkawa woda). Dodać chloru.

Manometr ciśnienia ulega 
gwałtownym wahaniom.

Pompa chwyta powietrze. Sprawdzić wycieki wody przy filtrze 
włosowym i ssącej instalacji rurowej.

Zasysanie częściowo 
zamknięte.

Sprawdzić, że zawory ssące są całkowicie 
otwarte.

CZĘSTE PROBLEMY

• Nie włączać urządzenia bez wody.

• Zawsze, gdy trzeba manipulować przy filtrze lub zaworze odłączyć zasilanie prądu.

• Nie pozwalać, aby dzieci lub dorośli siadali na urządzeniu.

• Nie podłączać bezpośrednio filtra do sieci wodociągowej, gdyż jej ciśnienie może być 
dużo wyższe i przekraczać maksymalne ciśnienie robocze filtra.

• Nie czyścić całości pokrywy żadnego rodzajem rozpuszczalnikiem, gdyż może utracić 
ona swoje właściwości (połysk, przezroczystość, itp.).

• Ponieważ wszystkie połączenia wykonywane są przy użyciu uszczelek nie jest 
konieczne nadmierne dociskanie nakrętek w celu uniknięcia zniszczenia poszczególnych 
części z tworzyw sztucznych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO ROZRUCHU I UTRZYMANIA

OSTRZEŻENIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA

*W przypadku, gdyby nie było strzałki wskazującej również możemy sprawdzić kierunek w następujący sposób:
Ustawić się przed pompą czyli w tym samym miejscu, gdzie znajdują się rury wlotowe (silnik z tyłu). Upewnić się, że 
obrót silnika będzie odwrotny do kierunku ruchu wskazówek zegara.
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