
1 Filtracja piaskowa 6000 l/h CleanPool Maxi #72015
 

Filtracja  piaskowa  CleanPool  Maxi  #72015  to  skuteczny  i  bezpieczny  dla
środowiska sposób utrzymania czystej wody w basenie. Jest to bardziej opłacalne
rozwiązanie  niż  tradycyjna  pompa  filtrująca,  ponieważ  do  oczyszczania  wody
wykorzystuje  piasek  krzemionkowy  zamiast  papierowego  wkładu  filtracyjnego,
podczas  gdy  wkłady  tradycyjne  należy  wymieniać  co  2  tygodnie,  piasek
krzemionkowy  wystarcza  na  3  lata.  Piasek  wyłapuje  brud  i  zanieczyszczenia,  a
zbiornik filtra wstępnego filtruje większe rzeczy, zapewniając czystą wodę przez cały
sezon.

Pompa utrzymuje stałą cyrkulację – woda z basenu jest wpompowywana do filtracji i
przepuszczana  przez  piasek,  na  którym  osadzają  się  zanieczyszczenia  takie  jak
liście, włosy, trawa czy owady, a następnie, już klarowna, wraca do zbiornika.

Zalety filtracji piaskowej CleanPool Maxi:

● duża wydajność
● funkcjonalność
● wygodny montaż i obsługa
● zawór pozwalający na łatwe sterowanie filtrem i wybór trybu pracy 
● wytrzymały materiał

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

W zestawie znajdują się:

1. Pompa piaskowa #72015
niezbędna  w  każdym  basenie  ogrodowym,  usuwa  zanieczyszczenia
mechaniczne, zapewniając czystą wodę przez cały sezon

● wydajność: 6000 l/h
● do stoswania w wodzie o maks. temp.: 40 stopni
● moc: 400 W
● zasilanie: 220-240 V
● waga: 13 kg
● zastosowanie: do basenów o pojemności 1 100 – 42 300 l
● pojemność zbiornika: ok. 19 kg
● pasujący wkład: piasek 0,5-1,25 mm  (brak w zestawie)

2. Sitko do pompy filtrującej

3.  Instrukcja obsługi w języku polskim



Polecamy także szeroki wybór oryginalnych akcesoriów oraz chemii basenowej. 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę używać piasku plażowego lub piasku z  placu zabaw w filtrach
piaskowych CleanPool Maxi?
Nie.  Piasek  na  placu  zabaw,  piasek  plażowy  i  inne  podobne  piaski  zawierają
zanieczyszczenia, a ich wielkość ziarna nie jest jednolita.

Dlaczego pompa musi znajdować się poniżej poziomu lustra wody?
Pompa filtrująca / filtr piaskowy są zaprojektowane tak, aby można je było ustawić
na  ziemi.  Jeśli  pompa  filtrująca  /  filtr  piaskowy są  ustawione  na  (lub  powyżej)
poziomu wody, silnik będzie pracował bez wody. Spowoduje to uszkodzenie pompy
filtra / filtra piaskowego.

Jaki jest zalecany rozmiar piasku dla filtrów piaskowych?
Zalecany rozmiar piasku dla filtra piaskowego wynosi od 0,45 mm do 0,85 mm.
Najpopularniejszym  typem  jest  Silica  #20,  który  jest  dostępny  u  dostawców
basenów i wielu masowych sprzedawców. Użycie nieprawidłowego rozmiaru piasku
spowoduje nieprawidłowe działanie systemu i unieważnienie gwarancji.


