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Filtrowanie:

Woda przez pompę wtłaczana jest do filtra. Wypływa u góry w filtrze przez rurę.

Potem woda jest przepuszczana przez piasek. Brud pozostaje na ziarnach piasku.

Nad dnem zbiornika filtra zamontowane są rurki szczelinowe lub dno z dyszami.

Rurki lub dysze mają  wąskie szczeliny, dzięki którym piasek zostaje w filtrze, a do 

basenu płynęła tylko czysta woda. W trakcie procesu filtrowania podnosi się ciśnienie 

w filtrze. Po osiągnięciu granicznej wartości należy wykonać proces płukania zwrotnego. 

Filtry piaskowe do basenów

Płukanie zwrotne:

Po ustawieniu zaworu filtra w odpowiedniej pozycji woda przepuszczana jest

rurkami szczelinowymi od dołu do filtra. Złoże zostaje podniesione i przemieszane,

a brud może oddzielić się od ziarenek złoża. Przez rurę u góry filtra do kanału

wypływają wszystkie zanieczyszczenia. Państwa filtr jest znowu czysty. 
3 2Ilość zużytej wody wynosi 6 m  na 1 m  powierzchni filtra.  

Klasy filtrów:

PRESTIGE - najwyższa jakość i trwałość. Najlepszy efekt filtrowania, dno dyszowe lub krzyżowe, 

                 wysokie złoże piasku 1 m lub 1,2 m.

PREMIUM - wysoka jakość. Dobry efekt filtrowania, dno krzyżowe, złoże wysokość 60 - 70 cm.

STANDARD - dobra jakość. Akceptowalna trwałość i efekt filtrowania, złoże wysokość 40 - 60 cm.

PUBLIC - do użycia w basenach publicznych.

Woda w basenie musi być filtrowana. Do wody dostają się różne zanieczyszczenia stanowiące pożywkę dla drobno-

ustrojów. Są one usuwane z wody przez filtrowanie. Tylko filtry piaskowe filtrują wodę w prawidłowy sposób. Wyko-

nane są z poliestru lub polietylenu. Najlepsze są z poliestru, ponieważ są praktycznie niezniszczalne. Filtry z poliety-

lenu ulegają po paru latach odkształceniu i zbiornik filtra nadaje się do wymiany. Filtr piaskowy pracuje ze specjalną 

pompą ssąco-tłoczącą, pobierającą wodę z basenu. Ta po przejściu przez warstwę złoża jest tłoczona z powrotem do 

basenu. Złoże filtra tworzy piasek kwarcowy lub aktywne złoże filtracyjne w odpowiednich frakcjach. Do filtra woda 

dostaje się dzięki systemowi rur, w których woda płynie względnie szybko, ale przez warstwę złoża przeciska się sto-

sunkowo wolno z prędkością 20-50 m/h. Wielkość ta jest różna w zależności od średnicy zbiornika filtra i wydajności 

pompy. Dla basenów prywatnych przyjmuje się prędkość 50m/h. Zanieczyszczenia pozostają na złożu, a woda staje 

się świeża i czysta, jak woda źródlana. Jakość filtrowania i w efekcie wody w basenie zależy od rodzaju złoża. Naj-

lepszym jest aktywne złoże filtracyjne z zielonego szkła. Złoże piaskowe tworzą specjalnie wyselekcjonowane frakcje 

piasku o odpowiedniej czystość i zawartości krzemu. Na tym nie warto oszczędzać. Filtr musi być czyszczony w pro-

cesie płukania. Z piasku wypłukuje się zanieczyszczenia i odprowadza do kanalizacji. Cały proces płukania trwa do 

5 minut. Dobór wielkości pompy i filtra jest ważny = decydujący. Podstawowa zasada to: pojemność basenu powinna 

się przefiltrować min. 3 razy na 24 h, przy założeniu pracy pompy 16 godzin.    
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400 0,13 60 35 50 6

500 0,20 80 50 50 9

650 0,33 150 60 50 14

800 0,50 250 80 63 25

950 0,71 350 95 63 33

średnica  powierzchnia ilość maks. do zawór przepływ w 
3m

w mm filtracyjna 2 m piasku kg  3basenu m w mm 50 m/h

Filtr Tebas SYRIUS dane techniczne 

Najlepszy filtr poliestrowy na rynku z klasy Premium, przeznaczony do basenów kąpielowych. SYRIUS to laminowany 

filtr wykonany z poliestru wzmocnionego ogromną ilością włókna szklanego, zapewniającego sztywność konstrukcji. 

Zbiornik wykonany jest jako jednolita mocna konstrukcja o niespotykanej grubości ściany. Dodatkowo na trwałość 

wpływa miejsce łączenia zbiornika w 1/2 wysokości. Tu nie występuje podwyższone  ciśnienie pracy mogące uszko-

dzić filtr. Oferowany jest z zaworem górnym lub bocznym. Dzięki specjalnemu systemowi osadzenia przyłączy zaworu 

bocznego, operacje wykonywane na zaworze nie uszkadzają zbiornika  filtra operacje wykonywane na zaworze nie 

uszkadzają zbiornika filtra Filtr może być montowany przy basenach z wodą słoną. Ciśnienie pracy wynosi 0,8 bar. 

Zalecana wymiana piasku co 1-2 lata. Przed montażem należy dokręcić elementy wewnątrz zbiornika.

Filtr Tebas SYRIUS klasa Premium

Filtr Tebas SYRIUS górnym

średnica 400mm kod 04000

średnica 500mm kod 04002

Filtr Tebas SYRIUS z zaworem bocznym

średnica 650 mm kod 04004

średnica 800 mm kod 04006

średnica 950 mm kod 04008 

Filtr Tebas SYRIUS z pompą i zaworem              złoże
3400 mm 6 m /h, 230V   kod 04100              kod 157440
3500 mm 8 m /h, 230V   kod 04102              kod 157445
3650 mm 13 m /h, 230V   kod 04104              kod 118150
3800 mm 25 m /h, 230V   kod 04106              kod 118260
3950 mm 28 m /h, 230V   kod 04108              kod 118265

 1

 1

*wydajność pompy podano orientacyjne przy H = 8 m

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem. Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.
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Najlepszy filtr poliestrowy na rynku z klasy Prestige, przeznaczony do 

basenów kąpielowych. Oferowany z dnem dyszowym lub krzyżowym. 

Świetnie sprawdza się przy basenach w hotelach i prywatnych o 

wysokim standardzie.

Filtr Tebas SYRIUS Norm 100 to wielowarstwowy, laminowany filtr o 

wysokich parametrach, wykonany z najlepszych żywic wzmocnionych 

włóknem szklanym, odpornych na wodę basenową, także słoną. 

Zbiornik filtra to  mocna konstrukcja o niespotykanej grubości ściany.

Wysokość złoża filtrującego wynosi 1,0 m. 

Filtr może być zestawiony z dowolną pompą, o dedykowanej wydajności.

Filtr Tebas SYRIUS NORM 100 klasa Prestige

650 mm przyłącza 50 mm kod 04018

przepływ 10 m3/h przy 30 m/h, 16 m3/h przy 50 m/h

złoże piasek 0,4 - 0,8 mm = 425 kg , 1 - 2 mm = 50 kg 

800 mm przyłącza 63 mm kod 04020

przepływ 15 m3/h przy 30 m/h, 26 m3/h przy 50 m/h

złoże piasek 0,4 - 0,8 mm = 650 kg, 1 - 2 mm=75 kg 

950 mm przyłącza 63 mm kod 04022 

przepływ 22 m3/h przy 30m/h, 38 m3/h przy 50 m/h

złoże piasek 0,4 - 0,8 mm = 825 kg, 1-2 mm = 200 kg 

Filtr Tebas SYRIUSZ NORM 100 z zaworem dno dyszowe.

650 mm przyłącza 50 mm kod 04024

przepływ 10 m3/h przy 30 m/h, 16 m3/h przy 50 m/h

złoże piasek 0,4 - 0,8 mm = 450 kg , 1 - 2 mm = 75 kg 

800 mm przyłącza 63 mm kod 04026

przepływ 15 m3/h przy 30 m/h, 26 m3/h przy 50 m/h

złoże piasek 0,4 - 0,8 mm = 625 kg , 1 - 2 mm = 75 kg 

950 mm przyłącza 63 mm kod 04028

przepływ 22 m3/h przy 30 m/h, 38 m3/h przy 50 m/h

złoże piasek 0,4 - 0,8 mm = 875 kg , 1 - 2 mm = 200 kg 

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem !!! 

Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.

Filtr Tebas SYRIUSZ NORM 100 z zaworem dno krzyżowe.



36

FILTRY - POMPY

Przeznaczony do basenów publicznych, budowanych w hotelach i pensjonatach. Spełnia wszystkie wymogi, jakim 

powinien odpowiadać filtr w basenie hotelowym. Filtr Tebas SYRIUS Norm 120 to wielowarstwowy, laminowany filtr 

o wysokich parametrach, wykonany z najlepszych żywic wzmocnionych włóknem szklanym, odpornych na wodę 

basenową, także słoną. Wysokość złoża filtrującego wynosi 1,2 m. Posiada dno dyszowe, boczny otwór rewizyjny, 

okienko kontrolne do obserwacji wnętrza filtra. Sterowanie pracą filtra możliwe jest przez zawór słupowy, baterię 

zaworów klapowych lub ręczny zawór 6-drogowy. Do filtr podłącza się dowolną pompę, o odpowiedniej wydajności. 

Filtr może być na życzenie dostarczany z dowolnymi przyłączami. 

Filtr Tebas SYRIUS Norm 120 klasa Public

650 mm NORM 120 dno dyszowe, kod 04010
3przepływ 10 m /h przy 30 m/h , 16 m /h przy 50 m/h

złoże piaskowe 0,4 - 0,8 mm = 450 kg , 1- 2 mm = 50 kg 

800 mm NORM 120 dno dyszowe, kod 04012
3 3przepływ 15 m /h przy 30 m/h , 26 m /h przy 50 m/h

złoże piaskowe 0,4 - 0,8 mm = 800 kg , 1- 2 mm = 75 kg 

950 mm NORM 120 dno dyszowe, kod 04014
3 3przepływ 22 m /h przy 30 m/h, 38 m /h przy 50 m/h

złoże piaskowe 0,4 - 0,8 mm = 1200 kg , 1- 2 mm = 200 kg 

1250 mm NORM 120 dno dyszowe, kod 04016
3 3przepływ 36 m /h przy 30 m/h, 59 m /h przy 50 m/h

złoże piaskowe 0,4 - 0,8 mm = 1850 kg, 1- 2 mm = 200 kg 

3

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem!!! Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża. 
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Jeden z lepszych laminowanych filtrów poliestrowych na rynku z klasy Premium, przeznaczony do basenów

kąpielowych. Nowy model filtra Batory wyróżnia się wysoką niezawodnością i starannością wykonania. Zainteresuje 

ludzi szukających bardzo dobrej jakości w rozsądnej cenie. BATORY wyróżnia się ergonomią konstrukcyjnych 

rozwiązań. Zbiornik osadzony jest na podstawie, która tłumi drgania podczas pracy filtra. Manometr umieszczony 

jest w pokrycie w sposób uniemożliwiający przypadkowe uszkodzenie i pozwalający na łatwe odczytanie ciśnienia. 

Pokrywa z domieszką włókien szklanych spinana jest obejmą do korpusu zbiornika. Wyjścia znajdują się z boku filtra. 

Podłącza się do nich zawór 6-drogowy z gwintami wewnętrznymi, za pomocą przyłączy. Specjalne wykonanie 

przyłączy powoduję, że operacje wykonywane na zaworze nie uszkadzają zbiornika filtra i nie ma przecieków 

nawet po kilkunastu latach. Wyposażenie: dno krzyżowe, zawór 6-drogowy Praher, pokrywa, manometr, przyłącza 

zaworu. Filtr może być montowany przy basenach z wodą słoną. Ciśnienie pracy wynosi ok. 0,8 kg/cm. Maksymalne 

ciśnienie 2,5 kg/cm. Ciśnienie testowe 3,5 kg/cm. Przed montażem należy dokręcić elementy wewnątrz zbiornika. 

Zalecana wymiana piasku co 1-2 lata.

Filtr Tebas BATORY – klasa Premium

Filtr Tebas BATORY dane techniczne

średnica w mm 500 600 750 900

powierzchnia filtracyjna 2m 0,20   0,28  0,44   0,64

ilość piasku kg 75   125   200 350

maks. do basenu 3m    50  60  75  90

zawór cale   1 1/2    1 1/2 2     2 

maks.przepływ w 3m  9,5   15   22 32

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem!!! Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.  

Filtr Tebas BATORY z zaworem

Dostarczany w jednym kartonie z zaworem  

uniemożliwiającym uszkodzenie             

500 mm     kod 50000

600 mm     kod 50002

750 mm     kod 50004 

900 mm     kod 50006  

Filtr Tebas BATORY z pompą i zaworem.

Filtr może być dostarczony z pompą (paleta jako opcja), o 

odpowiedniej wydajności.Poniżej kilka dobrych propozycji:

3500 mm, 8 m /h,     kod 50010,     złoże 1574401
3600 mm, 13 m /h,     kod 50012,     złoże 157450
3750 mm, 20 m /h,     kod 50014,     złoże 118200
3900 mm, 28 m /h,     kod 50016,     złoże 118250
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To laminowany filtr poliestrowy z włókna szklanego sprawdzony i będący na rynku od 25 lat. Zbiornik stanowi 

jednolitą, mocną konstrukcję, zapewniającą bezawaryjną pracę przez długi czas. Może być montowany przy base-

nach z wodą słoną. Na trwałość wpływa miejsce łączenia zbiornika w 1/3 wysokości. Tu nie występuje podwyższone 

ciśnienie pracy mogące uszkodzić filtr. Polipropylenowa pokrywa z włóknami szklanymi przykręcana jest do filtra 

śrubami. Złoże piasku o wysokości ok. 60 cm. Filtr posiada: dno krzyżowe, zawór 6-drogowy z gwintami wewnę-

trznymi, pokrywę, manometr, przyłącza zaworu, odpowietrznik. Ciśnienie pracy wynosi 0,8 bar. Maksymalne ciśnie-

nie 2,0 kg/cm 2. Zalecana wymiana piasku, co 1-2 lata, aktywne złoże, co 8-10 lat. Przed montażem należy dokręcić 

elementy wewnątrz zbiornika.

Filtr Kripsol BR - klasa Premium

Filtr Kripsol BR dane techniczne 

1 1/ ”2

1 1/ ”2

1 1/ ”2

Filtr Kripsol BR z pompą i zaworem 

/AFM

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem !!! Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.  

Filtr Kripsol BR z zaworem

450 mm kod 03600                 

520 mm kod 03630

640 mm kod 03635

760 mm kod 03640

900 mm kod 03645
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Filtr wykonany z polietylenu przeznaczony do basenów kąpielowych. Zbiornik filtra składa się z dwóch części złączo-

nych ze sobą solidną i trwałą obejmą. Dzięki temu zapewniony jest łatwy dostęp do środka filtra przy wymianie pia-

sku. Wyróżnia się bardzo wysoką trwałością i jakością wykonania. Filtry te nadają się do wszystkich rodzajów wody, 

z wyjątkiem wody słonej. Prosta i solidna konstrukcja gwarantuje pracę przez długie lata.

Filtr posiada: dno krzyżowe, zawór 6-drogowy z gwintami wewnętrznymi, pokrywę, manometr, przyłącza zaworu, 

odpowietrznik. Ciśnienie pracy wynosi 0,8 bar. Zalecana wymiana piasku co, 1-2 lata, aktywnego złoża co 8-10 lat.

Filtr Swim Tec – klasa Standard

 Filtr Swim Tec dane techniczne 

średnica  powierzchnia ilość maks. do 

w mm filtracyjna 2 m piasku kg basenu 3 m

zawór

cale

400  0,13  50  35 1 1/ ”2

500 0,20 100 50 11 / ”2

600 0,28 125 60 11 / ”2

Filtr Swim Tec z pompą i zaworem          złoże             

         
3400 mm 6 m /h, 230 V   kod 01510   157440
3400 mm 8 m /h, 230 V   kod 01515   kod 157440
3500 mm 11 m /h, 230 V   kod 01530   kod 157445
3600 mm 11 m /h, 230 V   kod 01548   kod 157450
3600 mm 14 m /h, 230 V   kod 01550   kod 157450

1

1

kod 

Filtr Swim Tec z zaworem

400 mm    kod 01505

500 mm    kod 01525

600 mm    kod 01545

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem !!! Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.  
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Zbiornik filtra Saturn wykonany jest z polietylenu. Filtry te nadaje się do wszystkich rodzajów wody, z wyjątkiem wody 

słonej. Prosta konstrukcja i doskonałe wykonanie , gwarantuje pracę przez długie lata. Wymiana piasku, co 1-2 lata. 

Filtry te powinno montować się zasadniczo blisko basenu. Dostarczany zawsze z paletą = podstawą, umożliwiającą 

stabilne postawienie filtra na każdym podłożu. Filtr idealny do małych basenów ogrodowych. Sześciodrogowy zawór 

pozwala na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności obsługowych przy zbiorniku filtra, za pomocą prostych 

operacji rączką zaworu. Górne położenie zaworu i doskonale dopracowane połączenie ze zbiornikiem za pomocą 

solidnej obejmy, zapewniają komfortową pracę i obsługę filtra.

Filtr Saturn – klasa Standard

Filtr Saturn dane techniczne

średnica   powierzchnia        ilość              maks. do          zawór

w mm       filtracyjna 2m       piasku kg      basenu 3m         cale

350   0,11  34     32  1 1/ ”2

406   0,13  50     35  1 1/ ”2

485   0,20  100   50  1 1/ ”2

610   0,28  150   60  1 1/ ”2

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem !!! Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.  

Dostarczany z komplecie : zawór 6-drogowy,manometr, odpowietrznik, paleta, pompa samossąca, 

połączenie pompy ze zbiornikiem filtra. 

Filtr Saturn z pompą i paletą         złoże 
3406 mm 8 m /h    kod 081017   157440

3485 mm 10 m /h  kod 081024   kod 157445
3610 mm 13 m /h  kod 081029   kod 157450

kod 

Filtr MINI Saturn z pompą i paletą 
3350mm 7 m /h   kod 081015
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Zbiornik filtra wykonany z polietylenu. Wyróżnia się najwyższą w klasie Standard, jakością i starannością wykonania.  

W komplecie podstawa, na której montuje się pompę i zbiornik filtra. Filtry te nadają się do wszystkich rodzajów 

wody, z wyjątkiem wody słonej. Prosta konstrukcja gwarantuje pracę przez długie lata. Zbiornik filtra umieszczony jest 

na estetycznej podstawie, dzięki czemu zestaw filtra z pompą łatwo ustawić na posadzce i praca urządzenia przebie-

ga właściwie. Wymiana piasku co, 1-2 lata. Filtry te powinno montować się zasadniczo przy basenie.

Filtr Sandy – klasa Standard

Filtr Sandy dane techniczne 

Sandy 300

Sandy 380, 430

średnica  powierzchnia ilość maks. do zawór

w mm filtracyjna 2 m piasku kg basenu 3 m cale

300 0,07 25 20  1 1/ ”2

380 0,11 40 28 11 / ”2

430 0,15 55 36 11 / ”2

Filtr Sandy z zaworem.

300 mm    kod 00470

380 mm    00506   kod 

430 mm    00485kod 

Filtr może być zestawiony z dowolną pompą, o wydajności

dedykowanej do danej średnicy. 

Poniżej kilka dobrych propozycji:

Filtr Sandy z pompą i zaworem             złoże.

3300 mm 6 m /h, 230 V    kod 00505    00002kod 

380 mm 6 m /h, 230 V    00501    1574403 kod kod 

430 mm 6 m /h, 230 V  00480 1574453   kod    kod 

             8 m /h, 230 V  00481 1574453   kod    kod 

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem!!! 

Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża
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Filtr San Sebastian Standard SSP – klasa Prestige, dno dyszowe złoże 100 cm

Filtr z dnem dyszowym, zaliczany jest do klasy Prestige. Zbiornik filtra wykonany jest z poliestru, z dużym udziałem 

włókna szklanego. Polecany jest do basenów w hali. Wysokość warstwy piasku wynosi 100 cm, dzięki czemu uzysku-

je się głębokie filtrowanie. Zaletą jest możliwość użycia aktywnego złoża. Warstwa ta zapobiega tworzeniu się

chloramin, które są powodem przykrego zapachu chloru. Różnicę można w tym wypadku dosłownie wyczuć. Filtr

w wyposażeniu posiada: dno dyszowe, zawór 6-drogowy, pokrywę, manometr, przyłącza zaworu, odpowietrznik. 
2Filtr może być montowany przy basenach z wodą słoną. Ciśnienie pracy wynosi 0,5 - 1,0 kg/cm . Maksymalne ciśnie-

2nie 2,0 kg/cm . Wymiana piasku, co 2 - 3 lata, a aktywnego złoża co 8 - 10 lat. Każdy filtr po wyprodukowaniu jest 
2sprawdzany pod ciśnieniem testowym 3,0 kg/cm . Przed montażem należy dokręcić elementy wewnątrz zbiornika.

Filtr San Sebastian Standard SSP dane techniczne 

średnica  powierzchnia     ilość            zawór przepływ  m/h

w mm filtracyjna 2     m piasku kg      

maks. do     

basenu 3    m cale 30        40       50

640 0,32          475             70              2” 9,6       12,8     16,0

760 0,45          650             90              2” 13,5     18,0     22,5

900 0,63          850           110              2” 18,9     25,2     31,5

Filtr San Sebastian Standard SSP z zaworem 

średnica      640 mm 760 mm 900 mm

kod      119260 119275 119310

Filtr San Sebastian Standard SSP z pompą i zaworem 

Filtr z dowolną pompą, o wydajności dedykowanej do 

danej średnicy. Poniżej kilka dobrych propozycji :

średnica pompa*  kod        piasek 

640 mm 119162       119180 

119166       119180 

760 mm 119281       119184 

119283       119184 

119285       119184 

900 mm 119315        119190 

119320       119190 

13 3m /h, 230 V 

17 3m /h, 230 V 
320 m /h, 230 V 
320 m /h, 400 V 

25 3m /h, 230 V 

20 3m /h, 400 V 

25 3m /h, 400 V 

30 3m /h, 400 V 119325       119190 

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem !!! 

Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża  
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Filtr Caribic Standard SSB – klasa Premium, dno krzyżowe, złoże 100 cm lub 120 cm

Filtr z dnem krzyżowym wykonany jest z poliestru, z dużym udziałem włókna szklanego. Polecany jest do basenów 

w hali. Wysokość warstwy piasku wynosi 100 cm, dzięki czemu uzyskuje się głębokie filtrowanie. Zaletą jest 

możliwość użycia aktywnego złoża.

Różnicę między można w tym wypadku dosłownie wyczuć. Filtr w wyposażeniu posiada: dno krzy-

żowe, zawór 6-drogowy, pokrywę, manometr, przyłącza zaworu, odpowietrznik. Filtr może być montowany przy ba-
2senach z wodą słoną. Ciśnienie pracy wynosi 0,5-1,0 kg/cm . Maksymalne ciśnienie 2,0 kg/cm2. Każdy filtr po wy-

2
produkowaniu jest sprawdzany pod ciśnieniem testowym 3,0 kg/cm . Przed montażem należy dokręcić elementy 

wewnątrz zbiornika. Wymiana piasku, co 2-3 lata, a aktywnego złoża, co 8-10 lat .

 Warstwa ta zapobiega tworzeniu się chloramin, które są powodem przykrego 

zapachu chloru. 

Filtr Caribic Standard SSB dane techniczne 

640 0,32         475            70             2” 9,6      12,8    16,0

760 0,45         650            90             2” 13,5    18,0    22,5

900 0,63         850          110             2” 18,9    25,2    31,5

Filtr Caribic Standard SSB z zaworem 

średnica      640 mm 760 mm 900 mm

kod      119910 119920 119930

Filtr Caribic Standard SSB z pompą i zaworem 

Filtr z dowolną pompą, o wydajności dedykowanej do 

danej średnicy. Poniżej kilka dobrych propozycji :

640 mm  13 3m /h, 230 V 119914       119180 

17 3m /h, 230 V 119916       119180 

760 mm 320 m /h, 230 V 119922       119184 

25 3m /h, 230 V 119924       119184 

900 mm 25 3m /h, 400 V 119932       119190 

28 3m /h, 400 V 119934       119190 

średnica  powierzchnia     ilość            zawór przepływ  m/h

w mm filtracyjna 2     m piasku kg      

maks. do     

basenu 3    m cale 30        40       50

średnica pompa*  kod        piasek 

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem !!! Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża
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Filtr San Sebastian Standard SPL – made in EU, klasa Public, dno dyszowe, złoże 120 cm

Filtr z dnem dyszowym, zaliczany jest do klasy Public. Zbiornik filtra wykonany jest z poliestru, z dużym udziałem

włókna szklanego. Polecany jest do basenów w hali i na zewnątrz. Wysokość warstwy piasku wynosi 120 cm, dzięki 

czemu uzyskuje się głębokie filtrowanie. Zaletą jest możliwość użycia aktywnego złoża. Warstwa ta zapobiega two-

rzeniu się mi.in chloramin, które są powodem przykrego zapachu chloru. Filtr w wyposażeniu posiada: dno dyszowe, 

zawór 6-drogowy 2-calowy z gwintami wewnętrznymi, pokrywę, manometr, przyłącza zaworu, odpowietrznik. Filtr 
2

może być montowany przy basenach z wodą słoną. Ciśnienie pracy wynosi 0,5-1,6 kg/cm . Maksymalne ciśnienie 
2 2

2,0 kg/cm . Każdy filtr po wyprodukowaniu jest sprawdzany pod ciśnieniem testowym 3,0 kg/cm . Przed montażem 

należy dokręcić elementy wewnątrz zbiornika. Wymiana piasku, co 2-3 lata, a aktywnego złoża, co 8-10 lat .

 

Filtr San Sebastian Standard SPL dane techniczne 

640  0,32  525  70    2”  9,6 12,8 17,0

760 0,45 725 90   2” 13,5 18,0   22,5

900 0,63 1050 110   2” 18,9 25,2 31,5

Filtr San Sebastian Standard SPL z zaworem 

średnica      640 mm 760 mm 900 mm

kod      119940 119945 119950

Filtr San Sebastian Standard SPL z pompą i zaworem 

640 mm 13 3m /h, 230 V 118500       119200 

 17 3m /h, 230 V 118505       119200  

760 mm 315 m /h, 230 V 118510       119202 

 20 3m /h, 230 V 119006       119202 

900 mm 
320 m /h, 400 V 119955       119204 

 25 3m /h, 400 V 119958       119204 

 28 3m /h, 400 V 119959       119204 

średnica  powierzchnia     ilość            zawór przepływ  m/h

w mm filtracyjna 2     m piasku kg      

maks. do     

basenu 3    m cale 30        40       50

średnica pompa*  kod        piasek 

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem !!! Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża
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Filtry klasy Public: FAMA, KOK DIN, Vienna, Brazil – made in EU 

Filtry przeznaczone do basenów publicznych, wyposażone w dno dyszowe lub krzyżowe. Wysokość złoża 

filtrującego wynosi 1 m lub 1,2 m. Szczegółowe dane podajemy na życzenie.

FAMA: złoże 1,2 m, dno krzyżowe lub dyszowe, średnice: 

1,05 m, 1,2 m, 1,4 m, 1,6 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,35 m, 2,5 m, 3,0 m

KOK DIN: złoże 1,2 m, dno dyszowe, średnice:

610 mm, 765 mm, 920 mm, 1080 mm, 1250 mm

VIENNA: złoże 1m lub 1,2 m, dno krzyżowe lub dyszowe, średnice: 

1,05 m, 1,2 m, 1,4 m, 1,6 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,35 m, 2,5 m, 3,0 m 

BRAZIL: złoże 1m lub 1,2 m, dno krzyżowe, średnice:

1,05 m, 1,2 m, 1,4 m, 1,6 m, 1,8 m, 2,0m, 2,35 m, 2,5 m 
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Właściwa praca filtra zależy od właściwego piasku, który jest trady-

cyjnym i ekonomicznym materiałem filtrującym. Nasz piasek jest spe-

cjalnie wyselekcjonowany z odpowiednich frakcji i przeznaczony 

wyłącznie do filtrów. Zawartość SiO  wynosi 98,73 %, czystość wg 2 

normy DIN, Dostarczany w zgrzewanych termicznie workach 25 kg.

Udział podziarna wynosi 1,5%, dlatego nie ma potrzeby wykonywania 

płukania w momencie uruchomienia filtra. Produkowany z użyciem 

nowoczesnej technologii.

Piasek do filtrów basenowych.

  granulacja   kod

0,4 - 0,8 mm 00001

1,0 – 2,0 mm 00002

2,0 - 3,0 mm 00004

3,0 - 5,0 mm 00003

0,7 - 1,2 mm 00005

Basen o głębokości 3 m, zerowa 

mętność, zakres widoczności 25 m

Efekt w basenie 

widoczny jest natychmiast ! 

śr. 0,4 – 1,0 mm      

kod 00030   

 śr. 1,0 – 2,0 mm

kod 00032  

śr 2,0 – 4,0 mm

kod 00034

Aktywne złoże filtracyjne

To, co znajdzie się w środku Twojego filtra decyduje w dużej mierze o higienie 

Twojego basenu. Każdy komu zależy na wodzie o wysokiej jakości 

powinien skorzystać z osiągnięć współczesnej technologii i zastosować 

aktywne złoże filtracyjne. Korzyści dla użytkownika basenu to: krystalicznie 

czysta woda, mniejsze zużycie chloru, brak zapachu chloru, brak patogenów, 

ekologiczny i ekonomiczny. Ono najlepiej sprawdzi się w Twoim prywatnym 

basenie, a poza tym ma się spokój na 8-10 lat z wymianą złoża. 

Aktywne złoże filtracyjne ma wysoką wydajność, filtruje 30 % więcej związków 

organicznych, jest bioodporne i samo sterylizujące, co oznacza brak tworzenia 

się biofilmu w złożu filtracyjnym. Ta ważna cecha sprawia, że system

basenowy jest zdrowszy, ekologiczny i bardziej ekonomiczny. Aktywne złoże 

eliminuje trichloraminy, dzięki czemu brak jest przykrego zapachu chloru. Jest 

to możliwe, ponieważ złoże nie stanowi warstwy biologicznej dla patogenów.

Brak warstwy biologicznej = brak trójchloramin = brak zapachu chloru.  
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Nowoczesne, wysoce zaawansowane technologicznie zawory stosowane zamiast zaworów ręcznych. Obudowa z 

twardego PCW, wewnątrz elementy ze stali V4A, uszczelnienia teflonowe. Zawór sterowany jest umieszczonym na 

górze zaworem magnetycznym. Oto jego wyjątkowe cechy:

1. Niezawodność funkcjonowania - zawór słupowy otwiera się pod naporem wody i zamyka pod wpływem 

docisku sprężyny. Przy przerwie w dopływie prądu zawór automatycznie przestawia się na pozycję FILTROWANIE. 

Niezamierzone opróżnienie basenu nie jest możliwe.

2. Podczas przełączania zaworu nie trzeba wyłączać pompy. 

3. Króćce przyłączeniowe można obracać o 90°.

4. Niewielka strata ciśnienia - to powoduje dużą szybkość płukania zwrotnego, co jest bardzo ważne przy prawie 

bezciśnieniowym płukaniu zwrotnym.

5. Dostępny w rozmiarach od 50 do 140 mm.

Zawór 3-drogowy montowany przy przełączaniu 1 pompy między dwoma atrakcjami wodnymi 

Automatyczne zawory słupowe

przyłącza rozstaw     kod 

50 mm 125 mm     204000

 140 mm     204003

 190 mm     204005

63 mm 140 mm     204010

 152 mm     204012

 190 mm     204013

 230 mm     204014

75 mm 250 mm     204020

90 mm 300 mm     204030

110 mm 360 mm     204040

140 mm 450 mm     204041

średnica kod

50 mm  204070 

63 mm  204071 

75 mm  204072 

90 mm  204073 

110 mm  204074

140 mm  204076

Ręczne zawory 6-drogowe 

Przy pomocy zaworu kieruje się pracą filtra. W czasie pracy zawór ustawiony jest w pozycji filtracja. Ustawiając 

zawór w odpowiednim położeniu, wykonuje się różne czynności obsługowe przy filtrze, takie jak płukanie filtra = 

oczyszczanie złoża piasku, cyrkulacja = ruch wody z pominięciem zbiornika filtra, celem szybszego wymuszenia 

cyrkulacji w rurociągu. 

Nazwa towaru   kod  

Zawór boczny, wszystkie wyjścia gwint  1 1/ ” 2 12003

Zawór boczny z przyłączami, gwinty 1 1/ ”2  i 1 klejone 12005

Zawór boczny, wszystkie wyjścia gwint  2” 12030

Zawór boczny, wszystkie wyjścia gwint  3” z zaślepkami 200845

Zawory słupowe Zawory 3-drogowe

Zawór boczny, wyjścia gwint 4 ”   200850 

Inne typy i modele zaworów dostępne na zapytanie . 

Do sterowania pracą zaworu słupowego w basenie skimmerowym służy sterownik AS Control2 kod 225000. 
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Każdy chciałby mieć wodę w swoim basenie krystalicznie czystą, a przy 

tym koszt utrzymania ma być na niskim poziomie. I dlatego wymyślono, 

naukowo sprawdzono, przetestowano i wprowadzono zintegrowany 

system dla krystalicznie czystej wody. Jest on prosty w działaniu 

i wymaga tylko kilku rzeczy, aby móc pracować optymalnie. Możliwy 

jest do założenia w każdym istniejącym basenie prywatnym. 

System tworzą 3 elementy:

1) aktywne złoże filtracyjne 

2) stacja dozowania środka flokującego i dezynfekującego 

3) mikser potencjału zeta do kawitacji wody

Najlepsze rezultaty daje zastosowanie wszystkich 3 elementów. 

Zintegrowany system dla krystalicznie czystej wody

Tworzenie nano-pęcherzyków

Montowany w układzie rurociągu przed i za filtrem, mechanicznie dezynfekuje wodę. Woda w mikserze poddana 

jest kawitacji i wirowaniu z dużą prędkością, co zabija pasożyty, dzięki tworzeniu nano-pęcherzyków z cząsteczek 

wody. Wspomaga to dezynfekcję wody. Im większa różnica ciśnienia na mikserze, tym silniejsza kawitacja. 

W reakcji tej nie następują straty energii, ponieważ jest ona oddawana do wody w postaci ciepła. Mikser przyczynia 

się także do spadku potencjału zeta w wodzie, co powoduje flokulację cząstek stałych i jednocześnie zwiększa 

potencjał utleniania redox, a woda podlega samosterylizacji. Miksery produkowane są ze stali nierdzewnej do wody 

słodkiej. Na zapytanie także z tytanu do wody słonej. 

Zasada doboru miksera dla prywatnych basenów: jeśli rurociągi ssące filtra = 63 mm, to przed filtrem mikser DN 50 

z 2 płetwami, a za filtrem DN 50 z 3 płetwami.

Mikser ZPM

Pompa stacji dozowania

Efka106 max. 4 l/h                    kod 25368

z regulacją wydajności
1wtrysk dozujący gwint /  cala    kod 4166322

nypel ssący ze zbiornika            kod 148072

148042

148044

148046

148048

148050

148052

148054
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Automatyczne zawory do filtrów

Badu Tronic 93

Badu EasyTronic

Badu PressureTronic

 

  

 

 

są urządzeniami elektronicznymi do samoczynnego płukania złoża filtra.

Ustawia się dzień, godzinę i czas trwania płukania. Zapewnia to pełny komfort użytkowania filtra.

to w pełni zautomatyzowany zawór do płukania filtra, pracuje w kombinacji ze skrzynkami 

sterującymi lub bezpośrednio z pompą. Możliwe jest zamontowanie Badutronic 93 do każdego pracującego 

już filtra. Czas i częstotliwość procesu płukania zwrotnego i powtórnego filtra nastawiane są poprzez cyfrowy 

programator czasowy. Badutronic 93 składa się z zaworu 6-drogowego i sterownika z silnikiem. Stabilny 

korpus z tworzywa z przezroczystą pokrywą, dającą możliwość kontroli zegara.

jest fabrycznie zaprogramowany na płukanie, co 7 dni. 

Ustawia się tylko czas płukania. 

ma czujnik ciśnienia, który włącza dodatkowe 

płukanie, jeśli wzrośnie ciśnienie w filtrze.

Zawory do filtrów

zawór 11 / ” 2 kod 200870

                                     zawór 2"   kod 200875

zawór 11 / ”2  kod 200871

                                    zawór 2 "   kod 200876

zawór 11 / ”2   kod 200872

                                    zawór 2"    kod 200877

BaduTronic 2002 to zawór wykonujący funkcję automatycznego płukania filtra i sterowania pracą pompy 

filtrującej do 1,0 kW. Cyfrowy programator czasowy umożliwia ustawienie: Kanał 1- czas płukania, Kanał 2- 

czas pracy pompy filtra. Automatyczne płukanie może być 

wykonywane również poza czasem filtrowania. Badutronic 

2002 składa się ze sterownika z silnikiem i zaworu 6-drogo-

wego. Posiada funkcje sterowania: automatyczne filtrowanie 

z wykorzystaniem programatora czasowego lub tryb ręczne-

go filtrowania, automatyczne płukanie zwrotne zgodnie 

z ustawionym programem lub tryb ręcznego płukania, włą-

czanie-wyłączanie pompy, filtrowanie, płukanie. Możliwość 

ustawienia czasu płukania zwrotnego i płukania powtórnego, 

tryb ręczny - tryb automatyczny dla pompy filtrującej. Kształt-

ny, stabilny korpus z tworzywa z końcówkami zabezpiecza-

jącymi i przezroczystą pokrywą, dającą możliwość kontroli 

zegara.

Skrzynia filtra CeJotka 

Do szybkiego montażu w ziemi. Dostarczana 

bez podłączeń i wyposażenia. Estetyczna 

i trwała pokrywa.  

Wymiary: dł. 1375 x szer. 1197 x wys. 1131 mm

kod 374185

BaduTronik 2002   zawór 1   kod 2008801/ ”2

                              zawór 2“       kod 200885

BaduTronik 93             

Badu EasyTronik         

Badu Pressuretronik   


