
 

Štěrbinový filtr Budget 1 
Gravitační štěrbinový filtr 

   
 
Štěrbinový filtr je používán jako gravitační předfiltr, který filtruje hrubé nečistoty z vody pomocí plastového 
mikrosíta. 
 
Zapojení: 
Jezírková voda vstupuje do štěrbinového filtru skrz 110 mm vstupní potrubí, kde se naplní komora a voda přetéká 
přes přepad na plastové síto. Díky specifickému sklonu štěrbin na sítu, jsou hrubé nečistoty odděleny a zůstávají 
na sítu, zatímco voda protéká dolů skrz síto. Voda je navíc prokysličována. Vzrůstající množství nečistot (kalů) na 
sítu způsobuje jejich posun směrem k odkalovacímu otvoru. Přefiltrovaná voda, která protéká přes síto dolů je 
odčerpávána pomocí čerpadla (není součástí filtru). Pokud hladina přefiltrované vody ve filtru vzrůstá, například 
vlivem většího přítoku než sání čerpadla, dojde k automatické regulaci přítoku vody plovákem, tak aby síto nebylo 
pod vodou. Plovák je umístěn pod přítokovým kolenem uvnitř filtru. Filtr je určen na gravitační zapojení, pokud ho 
chcete použít čerpadlově, tak je nutné zvětšit výstupní potrubí 50mm za 110mm. 
 
Technická specifikace 
Doporučený výkon čerpadla: max. 15000 l 
Vstup: 110 mm 
Výstup kalu (horní): 50 mm šoupě 
Výstup vody (dolní): 50 mm přesuvka HT 
 
Instalace 

1.     Připojte čerpadlo na výstup vody 50 mm (spodní), za pomocí vhodných armatur. 
2.     Šoupě vždy instalujte horizontálně. 

 
Údržba 

1.     Síto čistěte každý den od nasbíraného kalu. Otevřete šoupě a ostříkejte kal pomocí hadice s vodou.  
2.     Pokud je síto silně znečištěné, musí být vyčištěn zvlášť pečlivě. Síto vytáhněte z filtru a důkladně 

ostříkejte tlakovou vodou. Vyjmutí síta z filtru udělejte lehkým tlakem ruky na střed síta a pomocí 
širokého šroubováku uvolněte síto z osazení. Síto ostříkejte tlakovou vodou. 

 
Záruční podmínky 
Na produkt se vztahuje záruka na výrobní vady v délce 24 měsíců od jeho zakoupení. Záruka se nevztahuje na 
vady způsobený chybným zapojením a na vady vzniklé v souvislosti s nedostatečnou údržbou. Dodavatel není 
zodpovědný za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Dodavatel není odpovědný za následné škody a 
ztráty. Záruka se rovněž nevztahuje na filtr, který byl následně upraven nebo pozměněn a není v souladu se 
specifikací. 
 
Distributor: Jezírka Banat s.r.o., 78347 Hněvotín 540. www.jezirka.info, 608010617, 773610017 
Vyrobeno v Nizozemí. 

 


