
BASEINO FILTRAVIMO SISTEMOS PALEIDIMAS IR JOS 

VEIKIMAS 

PALEIDIMO IR EKSPLOATACIJOS REKOMENDACIJOS: 

ĮSPĖJIMAS: Prieš pradedant filtro eksploataciją, atlikite filtro atgalinį praplovimą ir valymą, kad 

pašalinti visą pašalinį smėlį ir pašalines medţiagas. (ţr. Filtro ir voţtuvo veikimas). Baigus 

praplovimą, pravalykite filtrą, ir po to perstatykite voţtuvą į „filtravimo“ padėtį. Kai po praplovimo 

daugiafunkcinis voţtuvas nustatytas „filtravimo“ padėtyje, juoda strėlytė ant manometro rodo 

nominalų filtro slėgį. Šis slėgis keisis, priklausomai nuo siurblio sąnaudų, statinio slėgio ir slėgio 

nuostolių vamzdynuose. Kad paţymėti šį nominalų slėgį (kaip orientacinį), sustumkite manometro 

skalėje mėlyną strėlytę su juoda strėlyte. 

SVARBI INFORMACIJA: Prieš pakeičiant 6-šių pozicijų voţtuvo padėtį, būtina išjungti siurblį. 

Kitu atveju, bus paţeistas filtras, voţtuvas ir siurblys, o garantija bus atšaukta. 

FILTRO IR VOŢTUVO VEIKIMAS: 

FILTRAVIMAS (FILTRATION): Iš siurblio vanduo patenka į filtrą, teka iš viršaus į apačia ir 

grįţta į baseiną. 

ATGALINIS PLOVIMAS (BACKWASH): Vanduo teka per filtrą iš apačios į viršų, surenka 

sukauptus nešvarumus ir išneša juos į kanalizacija. Plovimą reikia vykdyti kiekvieną karta, kai 

manometro strėlytė pasiekia raudoną zoną.  

SKALAVIMAS (RINSE): Vanduo teka per filtrą iš viršaus į apačia ir išteka į kanalizaciją (šią 

procedūrą reikėtų vykdyti apytiksliai 30 sekundţių). 

CIRKULIACIJA (CIRCULATION): vanduo cirkuliuoja nepratekėdamas per filtrą. 

IŠLEIDIMAS (DRAIN): Vanduo išleidţiamas iš baseino į kanalizaciją (kai vandenyje pradeda 

formuotis dribsniai ir pan.). 

UŢDARYTAS (CLOSED): Cirkuliacijos nėra. Jokiu būdu negalima jungti siurblio, kai voţtuvas 

yra šioje padėtyje. Prieš Įjungdami siurblį įsitikinkite, kad ir kiti voţtuvai yra atitinkamoje padėtyje, 

leidţiančioje vandens cirkuliaciją. 



 

FILTRAVIMO CIKLO TRUKMĖ: 

Filtravimo ciklo trukmė nustatoma teoriniu laiku, kuris reikalingas, kad visas baseino vanduo 

pereitų per filtrą. Privatiems baseinams maksimali viso vandens perėjimo trukmė yra 8 valandos. 

Atsiţvelgiant į vandens temperatūrą, mes rekomenduojame šią filtravimo trukmę: 

- Ţemiau 14°C: nuo 5 iki 6 valandų per parą. 

- Nuo 15°C iki 23°C: nuo 6 iki 8 valandų per parą. 

- Virš 23°C: nuo 10 iki 12 valandų per parą. 

Kuo intensyviau naudojamas baseinas ir kuo aukštesnė baseino vandens temperatūra, tuo ilgesnis 

turi būti filtravimo ciklas. Kad filtravimas būtų optimalus, įjunkite siurblį dienos metu (tarp 8:00 ir 

21:00) ir tada, kai baseine maudomasi (vienas besimaudantis uţteršia 3 kubinius metrus vandens). 

 

PRIEŠFILTRIO VALYMAS IR FILTRO ATGALINIS PLOVIMAS: 

Praėjus tam tikram laikui, bus matyti sumaţėjęs vandens slėgis grįţtamosiose purkštukuose. Tai 

atsitinka dėl palaipsninio uţterštumo filtre ir siurblio priešfiltryje. 

PRIEŠFILTRIS 

1 – Jeigu manometro slėgio duomenys tampa ţemesni nominalaus slėgio, paţymėto mėlyna strėlyte, 

reikėtų išvalyti siurblio priešfiltrį. 

- Išjunkite siurblį. 

- Nustatykite 6 - šių pozicijų voţtuvą į padėtį „CLOSED“ (UŢDARYTAS). 

- Uţdarykite įsiurbimo linijos ir grįţtamosios linijos voţtuvus. 

- Atidarykite siurblio priešfiltrį. 

- Išimkite krepšelį. 

- Nuplaukite visus uţterštumas vandens srove. 
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- Įstatykite priešfiltrio krepšelį į vietą. 

- Uţdarykite priešfiltrį dangteliu, įsitikinę kad sandarinimo tarpinė guli tinkamoje padėtyje, ir 

kad pakanka vandens paleisti siurblį. 

- Nustatykite 6 - šių pozicijų voţtuvą į padėtį „FILTRATION“ (FILTRAVIMAS). 

- Atidarykite įsiurbimo linijos ir grįţtamosios linijos voţtuvus. 

- Įjunkite siurblį. 

- Išleiskite orą iš filtro (tai reikėtų padaryti po kiekvieno priešfiltrio valymo, bent kartą per 

savaitę). 

FILTRAS 

2 – jeigu manometro slėgio duomenys tampa aukštesni nominalaus rodiklio, atlikite filtro atgalinį 

plovimą. 

- Išjunkite filtrą. 

- Patikrinkite priešfiltrį ir, jeigu būtina, pravalykite jį (aukščiau aprašytų būdų). 

- Prieš pradedant atgalinį plovimą arba vandens išleidimą iš baseino, įsitikinkite, kad išleidimo 

antgalis prijungtas prie kanalizacijos (pajungimo vamzdţiai į komplektą neįeina).  

SVARBU! Į jūsų baseino komplektą įeina chloro pašalinimo iš atgalinio plovimo vandens 

įrenginys (įeina į komplektą tik „ODYSSEA baseinų kategorijai). Įrengę šį prietaisą, Jūs galite 

praplovimo vandenį panaudoti sodo laistymui, automobilio plovimui ir kt. Išstudijuokite 

montavimo ir eksploatacijos instrukcijas, kurios yra pridėtos prie chloro pašalinimo prietaiso. 

- Nustatykite 6 - šių pozicijų voţtuvą į „BACKWASH“ (ATGALINIS PLOVIMAS) padėtį. 

- Įjunkite siurblį. 

- Stebėkite vandens skaidrumą pro stebėjimo stikliuką. 

DĖMESIO: Filtro valymas prasidės po poros sekundţių (vanduo taps purvinas). 

- Kaip tik vanduo taps vėl skaidrus, išjunkite siurblį. 

- Nustatykite 6 – šių pozicijų voţtuvą į „RINSE“ (SKALAVIMAS) padėtį. 

- Įjunkite siurblį 20-30 sekundţių, kad pašalinti uţteršimus ir nusodinti smėlį. 

- Išjunkite siurblį. 

- Nustatykite 6 - šių pozicijų voţtuvą į padėtį „FILTRATION“ (FILTRAVIMAS). 

- Įjunkite siurblį. 

Po atgalinio plovimo slėgis filtre turi sumaţėti iki nominalaus rodiklio.  

 




