
FILTRACJA PIASKOWA STANDARD 2006 l/h #58271/58397
Poszukujesz skutecznego sposobu na utrzymanie czystości wody w basenie? Jeśli 
posiadasz  basen  ogrodowy  większych  rozmiarów,  wybierz  filtrację  piaskową  o 
przepustowości 2006 l/h która rozwiąże ten problem.

Filtracja  o  mocy  90  W  idealnie  sprawdzi  się  do  basenów  o  średnich  i  dużych 
rozmiarach. Ten skuteczny i prosty w obsłudze zestaw do filtracji piaskowej usunie 
zanieczyszczenia  fizyczne,sprawiając,  że  woda  będzie  znacznie  dłużej  czysta  i 
klarowna. Wszelkie zabrudzenia powierzchniowe nie będą już więcej stanowić dla 
Ciebie problemu. Posiadanie odpowiedniego zestawu filtrującego poprawi komfort i 
bezpieczeństwo kąpieli w Twoim basenie.

Bardzo  istotne  jest,  że  dzięki  naszemu  urządzeniu  do  filtracji będziesz  mógł 
również zmniejszyć zużycie chemii basenowej, dzięki czemu środki te wystarczą na 
dłużej.  Pozwoli  Ci  to  zaoszczędzić  czas i  pieniądze.  Nie będziesz musiał  już tak 
często  wymieniać  wody  w  swoim  basenie,  co,  jak  wiadomo,  bywa  męczące  i 
czasochłonne. Dodatkową zaletą urządzenia filtrującego jest zastosowanie piasku 
(również dostępnego w naszej ofercie – kliknij tutaj), który jest dużo bardziej wydajny 
od tradycyjnych filtrów papierowych i nie wymaga tak częstej wymiany.

Dobierz właściwą pompę filtrującą do swojego basenu. Powinna być ona dobrana w 
taki sposób, aby przepompować całą zawartość basenu w ciągu ośmiu godzin. W 
naszej ofercie znajdują się filtracje piaskowe o różnej wydajności. Aby urządzenie do 
filtracji mogło właściwie spełniać swoje zadanie, warto także pamiętać o regularnej 
wymianie piasku do filtracji.

W  zestawie  razem  z  urządzeniem  znajdziesz  również  węże  służące  do  jego 
podłączenia. Produkt dedykowany jest do basenów marki Bestway.

Zalety:
- funkcjonalność
- wygodny montaż oraz obsługa
- duża wydajność
- wytrzymały materiał

DANE TECHNICZNE:

- wydajność: 2006 l/h
- moc: 90 W
- zasilanie: 220-240 V
- waga: 7,5 kg
- posiada zawór regulujący
- pojemność: ok. 8,5 kg piasku
- ziarna o średnicy 0,45 – 0,85
- zastosowanie do basenów rozporowych o średnicach: 366, 396, 457 cm

http://tvprodukt.pl/Piasek-do-filtracji-piaskowej(3,2424,1240).aspx
http://tvprodukt.pl/Baseny-i-akcesoria_Akcesoria-basenowe_Filtracje-basenowe_Filtracje-piaskowe(2,2424,).aspx


- zastosowanie do basenów prostokątnych o wymiarach: 404 x 201 cm, 412 x 201 
cm
- zastosowanie do basenów stelażowych o średnicach: 366 cm
- zastosowanie do basenu z metalową ramą o wymiarach: 366 x 122 cm 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak często należy wymieniać wkład w filtrze? 
Konieczność taką zauważymy nie tylko po pogorszeniu jakości wody jak również po 
zwiększeniu ciśnienia wody w filtrze. To będzie oznaczało, że urządzenie należy 
przepłukać
  
Co mam zrobić jeśli piasek dostaje się do basenu?
W filtrze piaskowym tego typu stosuje się piasek krzemowy o wielkości ziaren od  
0,45 - 0,85 mm. Prawdopodobnie został zastosowany drobniejszy piasek, dlatego  
dostaje się on do basenu. Należy wymienić go na grubszy.

Ile funkcji posiada zawór regulacyjny? 
Zawór regulacyjny posiada sześć funkcji m. in. płukanie, cyrkulację i wypuszczanie 
wody.    


