
POMPA FILTRUJĄCA 2006 l/h
NA FILTRY KARTUSZOWE TYPU II

#58386
 

Pompy  filtrujące  Bestway  FlowClear™  na  kartuszowe  (papierowe)  filtry są
niezbędne  dla  każdego  właściciela  basenu  ogrodowego.  Skutecznie  usuwają
zanieczyszczenia  mechaniczne,  zapewniając  czystą  i  klarowną  wodę  przez  cały
sezon.

Pompa utrzymuje stałą cyrkulację – woda z basenu jest wpompowywana do filtracji
i przepuszczana przez papierowy filtr, na którym osadzają się zanieczyszczenia
takie jak piasek, włosy, liście, trawa, owady, a nawet tłuste plamy z kremów i olejków
do opalania, a następnie, już klarowna, wraca do zbiornika. 

Zalety pomp kartuszowych FlowClear™ Bestway:

●  idealne do basenów rozporowych i stelażowych o mniejszej i średniej
pojemności
●  działają w oparciu o niedrogie i łatwo wymienialne papierowe wkłady
do filtracji
●  wytrzymałe i odporne na korozję - są rozwiązaniem na wiele sezonów
●  łatwy montaż i późniejsza obsługa
●  pozwalają na ograniczenie stosowania chemii basenowej – to zdrowe i
oszczędne rozwiązanie 

Wystarczy tylko wybrać równą powierzchnię, podłączyć pompę do basenu, a filtracja
sprawnie oczyści wodę z zanieczyszczeń.

Akcesoria basenowe FLowClear™ to produkty wysokiej jakości  niezbędne do
czyszczenia i pielęgnacji, które zadbają o Twój basen i przedłużą jego żywotność,
byś mógł cieszyć się nim przez wiele sezonów. 

W zestawie znajdują się:

1. Pompa filtrująca na papierowe filtry #58383



do basenów o pojemności: 1 100 – 14 300 l

● wydajność pompy: 3 028 l/h
● wydajność systemu: 1 817 l/h
● średnica podłączenia: 32 mm
● moc: 29 W
● zasilanie: 220-240 V 
● waga: ok. 3 kg

2. Filtr do pompy filtrującej #58094

niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost
bakterii

● papierowy typu II 
● zastosowanie: pompy filtrujące o wydajności 2 006 l/h i 3 028 l/h

3. 2 węże do podłączenia pompy filtrującej 
wlotowy i wylotowy

4. 4 zaciski do pompy filtrującej

5. Sitka do pompy filtrującej
pozwalają na wstępne wyłapanie większych zanieczyszczeń, takich jak liście,
gałązki czy owady

6.  Instrukcja obsługi w języku polskim

Wszystkie  sprzedawane  przez  nas  pompy  filtrujące  objęte  są  opieką  w  okresie
gwarancyjnym  i  pogwarancyjnym  w autoryzowanym  serwisie  Bestway.  Polecamy
także szeroki wybór oryginalnych akcesoriów oraz chemii basenowej. 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak długo powinna pracować pompa?



W celu zapewnienia czystej wody zaleca się jej codzienne, 8-godzinne filtrowanie.

Jak często należy sprawdzać czystość filtra?

Wszystkie  filtry  i  media  filtracyjne  powinny  być  regularnie  kontrolowane  w celu
zapewnienia,  że  nie  nagromadziły  się  w  nich  zanieczyszczenia,  mogłoby  to
utrudniać prawidłową filtrację wody. Zaleca się cotygodniowe kontrolowanie stanu
filtra  w  celu  przeprowadzenia  ewentualnego  czyszczenia.

Gdzie najlepiej umieścić pompę?

Pompę należy ustawić na twardym podłożu lub umieścić ją na płaskiej desce na
równym  poziomie  z  dnem basenu.  Należy zwrócić  uwagę  na  to,  aby  umieścić
basen  i  pompę  w  taki  sposób,  aby  możliwa  była  odpowiednia  wentylacja,
odprowadzanie wody i dostęp do czyszczenia. Nigdy nie należy umieszczać pompy
w miejscu, gdzie może gromadzić się woda lub w miejscu, przez które przechodzą
osoby idące do basenu. 


	

