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Návod k použití 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

        Všeobecné informace 
                   Před instalací bubnového filtru si pozorně přečtěte tento návod!  
              Návod uchovávejte v blízkosti filtru, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout.  
              Pro externí komponenty (čerpadla) výrobce dodává samostatné manuály pro instalaci a údržbu. 
              Přečtěte si také pečlivě tyto návody a dodržujte příslušné pokyny. Tento návod nezahrnuje 
              předpisy specifické pro dané místo/země, instalatér bubnového filtru je zodpovědný za 
              jednání v souladu s těmito předpisy. Výrobce tohoto bubnového filtru není zodpovědný  
              za škody nebo zranění v důsledku nedodržení tohoto návodu. Záruka bude neplatná 
              v případě nesprávného použití a/nebo nepovolených úprav instalačním technikem 
              (uživatelem). Vyvarujte se jakéhokoliv nebezpečného jednání! Vždy dodržujte bezpečnostní 
              předpisy! Pravidelně kontrolujte správný a bezpečný provoz bubnového filtru. Výrobce  
              poskytuje záruku pouze v případě, že je bubnový filtr používán s originálními díly výrobce.                                       
                    

             Bezpečnost 
                         Před jakoukoliv manipulací nebo údržbou se vždy ujistěte, že hlavní napájecí kabel  
                   je vytažen ze zásuvky. Vždy dodržujte národní a mezinárodní bezpečnostní předpisy 
                   kromě bezpečnostních pokynů v tomto návodu. 
                   Varování: nedodržení bezpečnostních pokynů může vest k vážným zraněním nebo škodám!  
                          

        Provoz   
              Bubnový filtr filtruje pevné částice nečistot z vody. Voda přitéká do filtru ve vstupní komoře 
              a poté proudí do bubnu. Nečistoty se usazují na vnitřní straně bubnu, což snižuje průtok  
              čisté vody bubnem. Způsobí to změnu hladiny vody uvnitř a vně bubnu. Hladinový spínač  
              detekuje tuto změnu hladiny vody a vyšle signál do ovladače, aby zahájil proces čištění.  
              Ovladač poté spustí motor, aby se válec otočil a aktivuje napájení čerpadla/elektromagnetického  
              ventilu, aby se čistícící trysky naplnily vodou. Tlak vody spláchne nečistoty z bubnu.  
              Špinavá voda opustí filtr odpadní trubkou. Můžete si vybrat proplach čistou vodou z jezírka  
              (z vnějšku bubnu) pomocí čerpadla nebo vodou z vodovodu (minimální tlak 2 bary,  
              max. tlak 4 bary) s (volitelným) elektromagnetickým ventilem. Pokud čistíte vodou z jezírka,  
              ztráta vody by měla být kompenzována (například systémem automatického dopouštění),  
              aby bylo zaručeno správné fungování. Intervaly procesu čištění jsou určeny znečištěním  
              vody, ale ovladač automaticky proplachuje filtr každou hodinu po dobu 10 sekund. 
 

      Montáž          
              Bubnový filtr musí být umístěn na pevném, rovném povrchu. Je vhodný pro čerpadlové 
              i gravitační zapojení. Výchozí poloha hladinového spínače je pro gravitační zapojení 
              (hladinový spínač v komoře bubnu). Pro čerpadlové zapojení je třeba změnit polohu  
              hladinového spínače z montážní konzoly bubnové komory na montážní konzolu vstupní  
              komory. Pro čerpadlové zapojení musí být hladinový spínač otočen o 180 stupňů (viz obrázek).  
              Neinstalujte plastové vložky (viz obrázek) při čerpadlovém zapojení, abyste zabránili úniku vody  
              v případě technického problému. Tyto otvory ve stěně umožní nefiltrované vodě přetékat 
              do bubnové komory a zpět do jezírka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Bubnový filtr je vybaven 3 vstupy Ø110 mm. Pokud nevyužíváte všechny tři, doporučujeme  
               ponechat prostřední vstup uzavřený. Levý a pravý vstup nevede přímo do bubnu, ale nejprve 
               narazí na stěny vstupní komory, což umožňuje klidnější proudění do bubnu. Při použití všech  
               třech vstupů doporučujeme použít střední vstup pro trubku s nejmenším průtokem (skimmer  
               nebo gula, která je nejdále od filtru). Důrazně doporučujeme použití šoupěte pro každé přívodní  
               potrubí pro individuální regulaci průtoku. Je také vhodné mít na každém přívodním potrubí primo 
               šoupě do odpadu. Tímto způsobem můžete propláchnout spodní odtoky přímo do odpadu,  
               aniž byste zatěžovali zbytek filtračního systému (viz příklad gravitačního zapojení). 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
              Při čerpadlovém zapojení musíte změnit polohu hladinového spínače z montážní konzoly  
               bubnové komory na montážní konzolu vstupní komory (podrobné pokyny naleznete na další 
               straně). Při čerpadlovém zapojení musí být hladinový spínač otočen o 180 stupňů (viz obrázek).  
               Pouzdro bubnového filtru je vyrobeno z HDPE. Tento materiál není možné spojovat rozpouštědly  
              (PVC lepidlo). Používejte flexibilní odpadní armatury nebo armatury s pryžovým těsněním  
              (požádejte o radu prodejce). Řídicí jednotka je odolná proti stříkající vodě (IP65) a měla by být  
               namontována na suchém  místě a chráněna před přímým slunečním zářením. 
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Změna polohy hladinového spínače z bubnové komory na vstupní komoru 
        Hladinový spínač je v otvoru vlevo, záslepka uprostřed, spínač krytu vpravo (obr. 1). 
        Nejprve vyjměte hadičku, abyste měli dobrý přístup k hladinovému spínači.  
        Posuňte spínač hladiny v montážní konzoli nahoru, abyste uvolnili matici (obr. 2,3). 
        Odstraňte matici z hladinového spínače. 

   
                          obr. 1                                                      obr. 2                                               obr. 3 
 
          
           
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

         Vyjměte pryžovou zátku z pouzdra (obr. 1) a vytáhněte konektor hladinového spínače (obr. 2).  
         Protáhněte konektor gumovou záslepkou tak, aby byl volný (obr. 3). 

                
                          obr. 1                                                     obr. 2                                                   obr. 3 

 
                 Vyjměte hladinový spínač z komory bubnu protažením matice a konektoru skrz montážní  
         držák (obr. 1). Odstraňte záslepku ze středu (obr. 2) a vložte ji do levého otvoru (obr. 3). 

                                 
                                  obr. 1                                                  obr. 2                                             obr. 3 
 

 
         Protáhněte konektor montážní konzolou ve vstupní komoře (obr. 1).  
         Pozor, hladinový spínač musí být otočen o 180 stupňů kvůli gravitaci!  
         Poté nasaďte matici na konektor (obr. 2) a našroubujte ji na hladinový spínač (obr. 3). 

                     
                                   obr. 1                                                  obr. 2                                                       obr. 3 

 

         Protáhněte konektor otvorem a prostrčte gumovou záslepkou (obr. 1). Malý otvor zástrčky 
         lze rozšířit ostrým nožem, aby to bylo trochu snazší. Vložte zástrčku do prostředního otvoru. 

                  
                          obr. 1                                      obr. 2                                               obr. 3 

 
 



        
 
 
 
 
 
 
         Spojte konektory dohromady. Symboly šipek jsou vždy proti sobě (obr. 1)!   
          Posuňte spínač hladiny do správné polohy a utáhněte matici. Aktivní poloha hladinového  
          spínače (plovák jde nahoru) musí být níže než horní hrana odpadní trubky (obr. 2)!  
          Pokud je hladinový spínač výše než odpadní trubka, voda přeteče do odpadní trubky. 

 

                             
                                     obr. 1                                                                    obr. 2 
 
 

         Proces čištění 
           Při změně hladiny vody dá hladinový spínač ovladači signál k zahájení procesu čištění.  
           Protože voda kolem hladinového spínače může dělat „vlny“, ovladač zahájí tento proces  
           pouze tehdy, když hladinový spínač zůstane v této poloze po dobu 5 nepřetržitých  sekund  
           (aby se zabránilo signálu „zapnuto/vypnuto“, který by se spustil a na krátkou dobu zastavil  
           motor a čerpadlo).  
           Po této době 5 sekund začne proces čištění. Tento proces zahrnuje 2 akce: 
          1. Bude aktivován motor pro otáčení bubnu. Díky pokročilé softwarové technologii 
              ovladače se motor spustí nejprve pomalu a maximálního výkonu dosáhne asi po 
              2 sekundách. Zabrání se tím uvolnění plného točivého momentu motoru na hřídel.  
          2. Rozprašovací trysky opláchnou nečistoty, které se nashromáždily uvnitř bubnu.  
              Špinavá voda vyteče z filtru odpadní trubkou. Proces čištění se zastaví, jakmile  
              se hladinový spínač vrátí do své normální polohy (plus případná dodatečná doba  
              čištění, jak je popsáno dále v tomto návodu). 

         Ochrana motoru 
           Další výhodou softwarového ovladače je ochrana motoru. Kromě již zmíněné  
           funkce „pomalého startu“ ovladač nabízí také ochranu proti zablokování motoru. 
           Motor/buben se bude stále snažit otáčet, i když je z jakéhokoli důvodu zablokován.   
           Ovladač detekuje vyšší odběr a pokud jsou překročeny mezní hodnoty, software 
           začne otáčet buben v opačném směru, aby se odstranil předmět, který by ho mohl blokovat.  
           Když se problém tímto způsobem nevyřeší a limity jsou stale překročeny, ovladač vypne motor  
           a na displeji začne blikat ERROR. V tomto případě již ERROR nezmizí, je nutné odstranit  
           příčiny blokování a poté restartovat ovladač. 
 



 
 
Spínač víka 

Pod krytem bubnového filtru je malý magnet, který je v kontaktu se spínačem  
na vnitřní straně pouzdra bubnového filtru. Když se kryt otevře, tento kontakt  
se přeruší a deaktivuje se motor, čerpadlo/elektromagnetický ventil a zařízení UV-C.  
Zabraňuje to jakékoli možnosti zranění způsobenými rotujícími částmi motoru  
nebo UV-C zářením. 
 
POZOR! Při stisknutí tlačítka TEST, když je otevřený kryt se spustí motor,  
čerpadlo/elektromagnetický ventil a UV-C zařízení! Toto tlačítko stiskněte   
pouze v případě, že jste si jisti, že touto akcí nemůže být nikdo zraněn. 
Stisknutí tlačítka TEST je na vlastní nebezpečí! 

Údržba 
Pravidelně kontrolujte všechny důležité části bubnového filtru, jako je motor,  
buben, rozprašovací trysky, čerpadlo/elektromagnetický ventil, atd. Zvláštní 
pozornost věnujte odpadní trubce, zda neobsahuje nečistoty, které by ji mohly ucpat. 
Pokud nejdou opláchnout, odstraňte je ručně. 
V závislosti na tvrdosti vody může být nutné odstranit vápenaté usazeniny na prvcích  
filtračního síta (část 14 seznamu dílů). Usazeniny vápníku mohou snížit průtok vody 
přes filtračního síto. Použijte jemný přípravek na odstranění vodního kamene,  
např. roztok octa. Čas od času také zkontrolujte hřídel (díl 26 v seznamu dílů).  
Hřídel může při běhu „na sucho“ vydávat skřípavý zvuk. Namázněte trochu vazelíny 
kolem hřídele a O-kroužku část 25 v seznamu dílů). 
 

OVLADAČ 
POZOR! Před otevřením ovladače se ujistěte, že jste vytáhli zástrčku ze zásuvky!  
Nedodržení těchto bezpečnostních opatření může vést k vážným zraněním 
elektrickým proudem! Jste odpovědní za otevření řídicí jednotky. 
 

 
 
 



 
Odšroubujte 6 šroubů krytu. Opatrně pootevřete kryt na horní straně (naproti 
kabelům). Kabel LED displeje je stále připojen (obr.1). Opatrně odpojte tento kabel 
(obr. 2). Kryt lze nyní zcela otevřít (obr. 3). 
 

 
 
 

 
ČIŠTĚNÍ 
Protože není vždy žádoucí zastavit proces čištění, jakmile hladinový spínač dosáhne  
své normální polohy, nabízíme několik možností. Pomocí 4 přepínačů na vnitřní 
straně řídicí jednotky (obr. 1) můžete nastavit prodloužení času podle těchto 
možností: Všechny přepínače v poloze „OFF“: proces čištění se zastaví, jakmile             
hladinový spínač dosáhne své normální polohy (obr. 2). 
 
 

Přepínač  Doba 
čištění 

1 1 vteřina 

2 5 vteřin 

3  10 vteřin 

4 15 vteřin 
 

 
                         obr. 1                                              

 
                      obr. 2 

 



 
Je možná i kombinace výše uvedeného, tím se sečtou zvolená časová navýšení. 
Příklad: přepnutím přepínačů 1 a 2 do polohy „ON“ a přepínačů 3 a 4 do polohy 
„OFF“ se doba čištění prodlouží o 6 sekund poté, co hladinový spínač dosáhne 
normální polohy.  
Prodloužení doby čisticího procesu může být užitečné pro prodloužení intervalu mezi  
čisticími procesy. Normálně se proces čištění zastaví, jakmile hladinový spínač 
dosáhne normální polohy, a znovu se spustí, jakmile je hladinový spínač v poloze 
„aktivace“ po dobu 5 po sobě jdoucích sekund. Prodloužení doby čištění umožní,  
aby do komory bubnu proudilo více čisté vody, což vytváří delší „normální“ polohu 
hladinového spínače (v závislosti  na jeho poloze v montážní konzole).  
Výchozí poloha ovladače je již nastavena na 6 sekund extra času čištění  
(přepínač 1 a 2 do polohy „ON“). 

Bezpečnostní možnosti 
Proces čištění se aktivuje (a zastaví) pomocí spínače hladiny. Existují však okolnosti,  
které mohou tento proces negativně ovlivnit. 
Příklad: v jezírku bez systému automatického dopouštění vody může hladina vody  
dosáhnout určité úrovně (v důsledku odpařování nebo vysávání), která zabraňuje  
hladinovému spínači v dosažení jeho normální polohy (v gravitačním nastavení).  
Tím by se aktivoval proces čištění, ale nebyl by zastaven, protože spínač hladiny 
zůstane v této poloze. To by znamenalo nežádoucí ztrátu vody v důsledku 
probíhajícího procesu čištění, který by nakonec mohl vést k poškození čerpadla,  
když by běželo nasucho. Aby k takové situaci nedošlo, nabízí software možnosti 
maximální doby čištění. Výchozí maximální doba čištění je nastavena na 20 s 
(přepínač 1, 2, 3 a 4 poloha „ON“ ). Tento čas lze změnit pomocí 4 přepínačů na 
pravé straně uvnitř ovladače na tyto časy:

 
 



 
 
Příklad: maximální doba čištění je nastavena na 20 sekund. Pokud se spínač hladiny 
nevrátí do své normální polohy po těchto 20 sekundách, bude zahájena 
bezpečnostní operace.  
Postup se řídí těmito kroky: 

1. Regulátor zastaví motor a čisticí čerpadlo/elektromagnetický ventil 
2. Ovladač spustí motor, aby se po dobu 5 sekund otáčel v opačném 

směru a omyl se 
3. Ovladač zastaví motor a čisticí čerpadlo/elektromagnetický ventil 
4. Ovladač nasměruje motor normálním směrem a omývá vodou podle 

nastavené maximální doby čištění 
5. Ovladač zastaví motor a čerpadlo/elektromagnetický ventil 
6. Ovladač spustí motor, aby se po dobu 5 sekund otáčel v opačném 

směru a omyl se 
7. Ovladač zastaví motor a čerpadlo/elektromagnetický ventil 
8. Ovladač nasměruje motor normálním směrem a omývá vodou podle 

nastavené maximální doby čištění 
 

Pokud hladinový spínač po těchto dodatečných čištěních nedosáhne své normální 
polohy, na řídicí jednotce začne blikat červeně (2x za sekundu) ERROR.  
Jakmile však spínač hladiny dosáhne své normální polohy, ERROR zhasne a displej 
bude svítit zeleně, což indikuje normální situaci. 
 

Automatické čištění 
Software ovladače nabízí funkci automatického pravidelného čištění, která jednou  
za hodinu provede proces čištění po dobu 10 sekund. Tento proces čištění bude 
probíhat nezávisle na poloze spínače hladiny. Automatické čištění nebude probíhat, 
pokud bude na displeji svítit ERROR. 

Záruka 
Na tento výrobek se poskytuje záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje na 
materiálové nebo výrobní vady. Reklamaci vadného výrobku lze uplatnit pouze 
s originálem dokladu o nákupu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené 
násilným zacházením nebo neodbornou manipulací a zaniká tehdy, pokud byla 
na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným technikem.  
Záruční opravy může provádět výhradně dodavatel. 

Prodejce rovněž neposkytuje žádnou záruku na díly podléhající opotřebení,  
např. rotor, poškození nebo zničení, které je způsobeno vniknutím cizího tělesa. 
Záruka zaniká v případě nesprávného použití nebo škod způsobených nedbalostí  
ze strany kupujícího. Záruka se rovněž nevztahuje na zásahy do elektroinstalace 
výrobku, zkracování či prodlužování kabelů apod. Výrobce nenese žádnou 
odpovědnost za následné škody vzniklé v důsledku poruchy zařízení. 
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