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Instrucciones Filtros - Instruc�ons Filtres - Инструкция фильтры

Анти Хидравличен Удар 
An� Water Hammer
An� Golpe de Ariete
An� Coup de blier 
An�wasser-Hammer 
гидроударной

изисква периодична проверка на компонентите
requires periodical check-ups of its parts

necesita un control periódico de sus componentes 
nécessite d'un contrôle périodique de ses composants 

periodische Kontrolle der Komponenten erforderlich 
требуется периодическая проверка компонентов

Max 8 Bar (116psi)

*
Фиг.1

Фиг.5 (Whale)

Max 8 Bar (116psi)

Фиг.2 (Dolphin) Фиг.3 Фиг.4

Размери

Единичен филтър

Двоен филтър

Троен филтър



БЪЛГАРСКИ

ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ МОНТАЖ:

*Този артикул не се доставя стандартно. Моля, свържете се с местния дистрибутор

ПОЧИСТВАНЕ И СМЯНА НА ПАТРОНИТЕ:

ФИЛТРИРАЩИ ПАТРОНИ:

Ÿ Изолирайте филтъра от водата, за да предотвратите протичания
Ÿ Поставете под филтъра съд, в който да се събере изтичащата вода
Ÿ Поставете подходящия инструмент (Фиг.10) под филтъра като притиснете зъбците към гривната

и завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да го развиете
Ÿ Почистете филтъра като използвате само студена вода и неабразивна гъба. Избягвайте

почистващи препарати или химически разтворители
Ÿ Поставете патрона в чашата
Ÿ Уверете се, че уплътнението е поставено правилно върху чашата
Ÿ Поставете ги в главата на филтъра като внимавате патронът да е добре подравнен и вертикален
Ÿ Завийте гривната и я притегнете умерено с помощта на инструмента
Ÿ Отворете системата и проверете дали няма течове

Ÿ Използването на друг тип патрони, освен Tecnoplas�c анулира гаранцията (патроните от 
полифосфати се износват)

Ÿ Препоръчително е патроните да се подменят на всеки 3 месеца в зависимост от интензитета на 
употребата им и типа на водата, която се третира.

Ÿ Използвайте ги само за вода с неутрално pH със стойност 7. рН на водата можете да измервате
с помощта на лакмусова хартия (Фиг. 6)*.

Ÿ Препоръчително е да използвате скобата за монтаж към стена* за избягване огъване на 
тръбите, като оставите достатъчно място за обслужването на продукта. 

Ÿ Използват се за вода. Подходящи за питейна вода. За други течности животът на филтрите и 
патроните не могат да бъдат гарантирани.

Ÿ Температура: вижте етикета върху кутията.
Ÿ За избягване появата на алги или бактериална флора ги пазете от източници на светлина.
Ÿ Преди монтажа на филтъра се уверете, че тръбопроводната инсталация е изпълнена съобразно

нормативните разпоредби за страната и професионално.
Ÿ Между фитингите използвайте само тефлон
Ÿ През зимата, мястото на монтаж на филтъра не трябва да предразполага към замръзване на

водата, в противен случай изпразнете филтъра или го демонтирайте от инсталацията

МОНТАЖ:

Ÿ Филтърът може да се монтира и вертикално, и хоризонтално, но най добре е вертикално.
Ÿ Препоръчително е да се монтира байпас, ако е необходимо (Фиг.1)
Ÿ С изключение на версията с вграден Анти Хидравличен Удар (Фиг.5) монтирайте преди

филтъра редуцир вентил за налягане* (Фиг.2), за да  предотвратите свръхналягане или
хидравличен удар, които могат да повредят или разрушат филтъра.  Максимално
допустимото налягане за филтъра е 8 bar. ВНИМАНИЕ: Липсата на редуцир вентил за налягане
анулира гаранцията в случай на разрушаване на филтъра

Ÿ Монтирайте филтъра след проверка за правилната посока на протичане съобразно стрелката
върху горната му част. ВНИМАНИЕ: При наличие на хидравлична помпа монтирайте филтъра
преди нейния смукател (Фиг.3), а не след нагнетателната и страна. (Фиг.4)



Ÿ Except for the version with integrated An� Water Hammer (Fig.5) Install a pressure reducer * (Fig.2)
before entering the filter to prevent overpressure or water hammer that could damage or break the
filter. The maximum sustainable pressure of the filter is 8 bar. WARNING: the lack of a pressure
reducing valve will invalidate the warranty if there is a rupture of the filter

Ÿ  It is recommended to install a bypass if necessary (Fig.1)

INSTALLATION:

Ÿ During the winter, the loca�on where filter works must not bring the water to the state of ice, otherwise
empty the filter or remove it from the plant

Ÿ  Use only Teflon between the fi�ngs

Ÿ  The filter can be installed both ver�cally and horizontally, but the best use is the ver�cal installa�on.

Ÿ Before installing the filter make sure that the plumbing has been built according to the regula�ons in
own country and workmanlike.

*This ar�cle is not provided as standard. Please contact your local dealer

Ÿ It is recommended to use the wall mount bracket* in order to prevent bending pipes, making sure to
leave adequate space for maintenance of the product.

Ÿ Use only with water making sure the water has neutral pH - value 7. It is possible to measure the pH of
the water with litmus paper (Fig. 6)*.

Ÿ It is recommended to replace the cartridges every 3 months, depending on the usage and the type of
water to be treated.

Ÿ The use of different cartridges other than the Tecnoplas�c type invalidates the warranty (the
cartridges in polyphosphates wear themselves out)

FILTER CARTRIDGES:

Ÿ  Reopen the system checking the absence of leaks
Ÿ  Screw the nut and �ghten moderately with the tool*
Ÿ  Insert them into the filter head, making sure that the cartridge is properly aligned and ver�cally
Ÿ  Make sure that the gasket is inserted in the edge of the glass
Ÿ  Insert the cartridge into the glass
Ÿ  Clean the filter using only cold water with non-abrasive sponge. Avoid cleaners or chemical solvents

Ÿ Install the filter by checking the correct flow direc�on according to the arrow shown in the upper part
of the filter. WARNING: In the presence of a hydraulic pump, install the filter, taking care to place it
before suc�on (Fig.3), not a�er the delivery. (Fig.4)

Ÿ Insert the appropriate tool (Fig.10) underneath the filter wedging the teeth with the ring of the same
and turn counterclockwise to unscrew

CLEANING AND CARTRIDGE REPLACEMENT:
Ÿ  Isolate the filter from the water to prevent leakages
Ÿ  Place a bucket under the filter to contain the water will be overflow

ENGLISH

Ÿ  In order to avoid the occurrence of algae or bacterial floras keep away from light sources.
Ÿ  Temperature: see label on the box

Ÿ Use with water. Suitable for drinking water. For other liquids, the life of filters and cartridges can't be
guaranteed.

INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION:



Патрон от навита нишка 
Филтрира твърди 

частици до 20μ

Патрон с мрежа от 
неръждаема стомана

Филтрира твърди частици 
до 144μ (10” - 5”) или   

50μ (10”)

Полисулфатни патрони 
Срещу отлагане на 

варовик

Патрон с активен въглен 
За отстраняване на лоши 

миризми и вкус

Filtering solid par�cles 
down to 20μ

Wound yarn cartridge

Filtering solid par�cles 
down to 144μ (10” - 5”) or 

50μ (10”)

Stainless steel mesh 
cartridge Against limestone

Polyphosphate cartridge
To remove bad taste and 

bad smell

Ac�vated carbons cartridge

Für die Filterung von 
Festkörpern bis zu 20 μ

Kartusche aus gewickeltem 
Draht 

Für die Filterung von 
Festkörpern bis 144 μ (10” - 

5”) oder 50 μ (10”)

Kartusche aus 
Edelstahlnetz gegen Kalk

Polyphosphatkartusche
En�ernt Gerü+che oder 

unangenehmen Geschmack

Ak�vkohlekartusche

Para filtrar cuerpos sólidos 
hasta 20μ

Cartucho Hilo Envuelto
Para filtrar cuerpos sólidos 
hasta 144μ (10” - 5”) o 50μ 

(10”)

Red de acero inox
An�calcáreo

Cartucho de polifosfatos

Elimina olores y sabores 
desagradables

Cartucho de carbones 
ac�vados

Pour filtrage par�cules 
jusqu'à 20μ

Cartouche en fil bobine
Pour filtrage par�cules 

jusqu'à 144μ (10” - 5”) ou 
50μ (10”)

Cartouche en acier inox

An�calcaire

Cartouche au 
polyphosphate

désagréables

Élimine les mauvaises 
odeurs et les goûts

Cartouche au charbon ac�f

Для фильтрации твердых 
частиц до

Патрон с намотанной 
нитью

20мк

Для фильтрации твердых 
частиц до 144 мкм (10” - 

5”) или 50 мкм (10”)

Патрон с сеткой из нерж. 
стали

Патрон с полифосфатами
Против известкового 

налета Устраняет неприятный 
вкус и запах

Патрон с 
активированным углем

Фиг.6 Фиг.7 Фиг.8 Фиг.9 Фиг.10 Фиг.11

Размери

Лакмус Тефлон Уплътнения Скоба за стена Инструмент




