
 

 

CompactSieve II 
Štěrbinový filtr 

 

 

 

 

 

Návod k použití: 

 

Instalace: 

Zprovoznění štěrbinového filtru je jednoduché. Čerpadlo je připojeno přímo do hadicového trnu na CompactSieve II (1“, 11/4“, 

11/2“). Mějte na paměti, že černé koleno musí být natočeno směrem dolů. Pokud použijete hadice 11/4“ nebo 11/2“ měli byste 

uříznout hadicový trn na průměr hadice, abyste zajistili lepší proudění vody. Abyste se nemuseli při údržbě dotýkat ostrých hran 

nasaďte gumový–profil (těsnění) na honí hranu síta (šipka D). Nyní nainstalujte zpětné a přepadové potrubí (šipka C). Po 

zprovoznění voda z jezírka proudí do CompactSieve II, kde naplní komoru (šipka B) a přepadem stéká na síto, kde se oddělují 

všechny nečistoty o velikosti nad 0,25 mm. Vyčištěná voda z výtoku (šipka C) se může buď vracet do jezírka, nebo může 

pokračovat do biologického filtru. CompactSiave II musí být instalován nad hladinou vody, aby nedošlo v jeho přetečení. 

 

Údržba 

Čištění síta: uchopte držák nádrže (šipka B) a lehce jej nadzvedněte. Uvolníte tím síto, které druhou rukou opatrně vytáhněte 

ven z komory. Použijte tlakovou vodu na očištění síta. V některých případech bude zapotřebí použití tvrdšího kartáče. Síto 

očistěte pravidelně a pečlivě, abyste se vyhnuli zatvrdnutí nečistot na sítu. 

 

Specifikace 

Síto (nerezová ocel) je široké 24,5 cm a dlouhé 40 cm, štěrbiny mají 250 mikronů. Maximální průtok filtru je 15m3/hodinu. 

Výtokové a přepadové potrubí mají průměr 75 mm Vnější rozměry: délka 50 cm, šířka 33 cm, výška 56 cm. 



 

 

Použití 

CompacSieve II může být použitý pro první mechanické čištění. 

 

Příklady: 

1. Jako filtr hrubých nečistot umístěný u jezírka, voda se vrací přes vodopád nebo potok do jezírka. 

 

 

2. Jako předfiltr pro hrubé nečistoty před biologickou fází čištění. 

 

 

 

3. Tato jednotka může být použit jako mechanický předfiltr pro existující skrápěnou filtraci. Pro tuto aplikaci je nutné udělat otvor 

ve dně horního CompactSieve tak, aby voda šla do Spodního CompactSieve (bez síta). Ve víku filtru je prolisem označena 

velikost otvoru, který musíte vyříznout. Spodní filtr můžete vyplnit biologickým filtračním materiálem s velkým povrchem 

(biokuličky atd.) Mějte na paměti připojení ochranného přepadu (otvor A) horního CompacSieve (může být spojeno s ochranným 

přepadem spodního CompactSieve /otvor C/). Výtok (otvor B) vrchního filtru musí být zaslepen, voda bude odcházet otvorem ve 

dně horního filtru. 



 

 

4. Filtr může být zapojen na jezírkový vysavač. Voda z vysavače může být vedena hadicí do vstupu. Můžete tak zabránit 

ztrátám vody z jezírka. 

 

 

5. Tento filtr může být připojen na čerpadlově napojený skimmer. CompactSieve musí být nainstalován nad 

hladinou jezírka. 

 

 

 

Záruční podmínky: 

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční 

době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli 

bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi. 

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, 

pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada 

zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi 

prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením 

reklamace vzniknou. Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně 

sepsán protokol o poškození s dopravcem. 

 

Distribuce: Jezírka – Zahrady s.r.o., M.Alše 2245/16, 434 01  Most, Tel.: 731156600, email: obchod@jezirka-zahrada.czz, www. jezirka-
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