
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Tripond Jumbo lineární komorové filtry 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Tripond Jumbo filtr je ideální systém pro koupací jezírka i pro jezírka s chovem ryb. 
Filtrační systém je k dispozici v dvou a tříkomorové variantě, je možné ho doplnit 
Vortexovým modulem, který slouží jako předfiltr na separaci hrubých nečistot. 
Filtr je vyroben z robustního PVC vyztuženého skelnými vlákny odolného vůči 
povětrnostním vlivům. Snadno se instalují a jednoduše se čistí.  
Vždy umísťujeme na stabilní základ (beton, hutněný štěrk). 
Každá komora je vyspádovaná a má samostatný odkalovací ventil.  
Filtry jsou vhodné pro gravitační a čerpadlové zapojení. Jsou navrženy pro 
nepřetržitý provoz. Vypínání např. přes noc vede k úhynu filtračních bakterií 
v důsledku nedostatku kyslíku. V zimě může být filtr v provozu chráněný izolací  
a se sníženým průtokem vody, obvykle se však voda z filtru i z hadic a trubek 
vypouští, čerpadlo s UV lampou se ukládají v nezamrzající místnosti. 
Po zimní odstávce doporučujeme aplikovat startovací bakterie.  
 
 

 
 
Tříkomorový filtr s Vortexovou odstředivkou 
 
 
Složení filtračních komor: 

    
 
 

1. komora filtrační kartáče      2. Komora bio rings       3. Komora biomolitan 



 
 
 
 
Gravitační zapojení 
Filtr je uložen ve filtrační šachtě 2 – 3 cm nad max. výškou hladiny vody 
v jezírku. Voda volně proudí do filtračního systému přes dnovou vpusť 
a gravitační skimmer. Přívodní potrubí musí být osazeno 110 mm šoupaty, 
aby je bylo možné v případě potřeby uzavřít a filtr vypustit. Voda protéká 
pomocí čerpadla filtračními komorami a čistí se.  
Následně protéká UV lampou a vyčištěná se vrací zpět do jezírka. 
 
Čerpadlové zapojení 
Při tomto způsobu zapojení je čerpadlo umístěno přímo v jezírku nebo v čerpadlové 
šachtě. Vodu nasává ze dna nebo skimmerem, přes UV-C lampu natéká do filtru, 
který je nad úrovní terénu a hladiny vody, protéká jednotlivými filtračními komorami  
a poté samovolně odtéká zpět do jezírka např. jako vodopád, kaskáda nebo potůček. 
Filtrace může být umístěna i daleko od jezírka. 
 
Čištění 
Filtrační komory by se měly čistit dle potřeby, minimálně dvakrát ročně –  
při jarním spuštění a na podzim při zazimování. V případě potřeby provádíme  
údržbu i v průběhu roku, je však velmi důležité, aby se filtr „zašpinil“. Teprve tehdy 
se vytvoří vhodné prostředí pro nitrifikační bakterie, v pravidelně a důkladně čištěném 
filtru by nepřežily. Před čištěním vždy uzavřeme šoupata 110 mm na vstupu do filtru 
a vypneme čerpadlo. Otevřeme 63 mm šoupata ve spodní části filtru a necháme 
vytéct vodu ze všech komor. Nečistoty usazené na filtračních materiálech se 
odstraňují opláchnutím vodou z jezírka. Vnitřní stěny filtru se pouze hrubě opláchnou, 
jinak se ztratí příliš mnoho prospěšných bakterií. Po vyčištění 63 mm šoupata 
uzavřeme, přívodní šoupata 110 mm otevřeme a zapneme čerpadlo. 
 
Filtr v zimě: 
V zimě je filtrační systém v provozu se sníženým průtokem vody nebo vypnutý.  
UV-C lampa musí být z bezpečnostních důvodů vyjmuta a přes zimu uložena  
v mrazuvzdorné místnosti. Pokud je filtr používán i v zimě, musí být všechna 
nechráněná potrubí preventivně chráněna izolací, v případě potřeby i samotný filtr. 
Pokud je filtr v zimě vypnutý, musí být všechna potrubí ve filtračním systému 
vypuštěna. V případě gravitační instalace jsou přívodní potrubí blokována pomocí 
šoupěte a všechny filtrační komory jsou vypouštěny přes vypouštěcí potrubí.  
 
Bezpečnostní  pokyny 
Kombinace vody a elektrické energie může při připojení v rozporu s předpisy  
nebo nesprávné manipulaci vést k usmrcení nebo těžkým poraněním. Než sáhnete 
do vody, odpojte od napětí přístroje, které se nachází ve vodě. Elektrická instalace 
musí odpovídat bezpečnostním normám a smí ji provádět pouze kvalifikovaná osoba. 
Za kvalifikovanou osobu je považována osoba, která je na základě svého odborného 
vzdělání, znalostí a zkušeností způsobilá a oprávněná provádět  
jí zadané práce. Na filtru provádějte jenom činnosti popsané v tomto návodu.  
Pokud nelze problémy odstranit, kontaktujte autorizovaný zákaznický servis  
nebo v případě pochybností výrobce.  



 
 
 

 
 

Filtr rozměry napojení 
vstup 

napojení 
výstup 

Tripond Jumbo dvoukomorový 160x100x100 2 x 110 mm 
KG trubka 

2 x 110 mm 

Tripond Jumbo dvoukomorový s Vortexem 280x120x100 1 x 160 mm 
 KG trubka 

2 x 110 mm 

Tripond Jumbo tříkomorový 225x100x100 2 x 110 mm 
KG trubka 

2 x 110 mm 

Tripond Jumbo tříkomorový s Vortexem 345x120x100 1 x 160 mm 
 KG trubka 

2 x 110 mm 

 
 

Filtr bez ryb málo ryb Koi max. výkon 
čerpadla 

Tripond Jumbo dvoukomorový   65 m3   40 m3   20 m3  20 m3 / h 

Tripond Jumbo dvoukomorový s Vortexem   75 m3   45 m3   25 m3  20 m3 / h 

Tripond Jumbo tříkomorový   80 m3   50 m3   30 m3  25 m3 / h 

Tripond Jumbo tříkomorový s Vortexem   90 m3   55 m3   35 m3  25 m3 / h 

 
 
 
ZÁRUKA 
Na toto zařízení je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. 
Reklamaci vadného výrobku lze uplatnit pouze s originálem dokladu o nákupu. 
Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným zacházením, neodbornou 
manipulací, vniknutím cizího tělesa nebo pokud byla oprava provedena jinou osobou 
než pověřeným technikem. Záruční opravy může provádět výhradně dodavatel. 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následné škody vzniklé v důsledku 
poruchy zařízení. 
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