
  

    
 

 
 
 
 

 
 

VOLBA FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ, NÁROČNOST NA OBSLUHU 
 

Filtry a zařízení na úpravu vody se dělí na filtry s ruční obsluhou, filtry poloautomatické a automatické.  Účinnost je stejná, liší se náročností 
obsluhy.  
• obsluha ručního filtru představuje práci dvě až tři hodiny jednou měsíčně až jednou denně, podle znečištění a odběru vody, 
• obsluha poloautomatu je stejně časově náročná jako u ručního filtru, její provádění je však podstatně jednodušší, 
• automatický filtr obsluhu nevyžaduje, proplach nebo regenerace probíhá automaticky podle nastaveného provozního režimu. Je třeba občas filtr 

seřídit, dle potřeby čistit řídící jednotku a doplňovat chemikálie nebo sůl 
 

Ruční filtry a poloautomaty jsou vhodné pro chaty a re kreační chalupy nebo tam, kde je pouze nárazová nebo 
velice nízká spot řeba vody, v ostatních p řípadech a pro trvalé bydlení doporu čujeme filtry automatické nebo 

alespo ň poloautomatické. 
 

POTŘEBNÝ PROSTOR, UMÍSTĚNÍ, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST K MONTÁŽI, PROVOZNÍ PODMÍNKY 
 

1. rozměry a potřebný prostor – údaje dle katalogového listu  
2. umístění - na rovný podklad, teplota okolí nesmí klesnout pod bod mrazu a nesmí překročit 35°C. Pokud může teplota klesnout pod bod mrazu, 

je nutné filtr odpojit a přemístit jinam 
2.1. pro filtraci, odstranění železa a manganu, změkčení se filtr zapojuje na hlavní přívod vody (úprava celého množství vody), pro odstranění 

dusičnanů nebo snížení solnosti (reverzní osmóza) lze filtr umístit jen na vyhrazené odběrní místo (stoupačku do kuchyně, pod kuchyňský dřez 
apod.). 

2.2. filtry se zapojují až za expanzní nádrž (domácí vodárnu), pokud se nejedná o čerpací techniku bez expanzní nádrže (frekvenčně řízená čerpadla 
apod.) nebo o centrální zdroj (veřejný vodovod).  

2.3. filtry s ruční obsluhou mohou být připojeny před i za domácí vodárnu, ruční pumpu apod. Lze je zapojit přímo bez možnosti regenerace nebo 
v klasickém tříventilovém, eventuelně v pěti- či šestiventilovém provedení  (schéma zapojení v příslušných provozních předpisech). 

3. stavební připravenost k montáži, provozní podmínky 
3.1. zdroj (vrt, studna) musí být dostatečně vydatný k pokrytí spotřeby vody během praní nebo regenerace - údaje v katalogovém listu "spotřeba 

vody na regeneraci", "doba regenerace" – platí pouze pro automatické filtry, 
3.2. čerpací technika musí být dostatečně výkonná – minimální spínací tlak 0,25 MPa (2,5 bar), maximální tlak 0,6 MPa (dle údajů 

v katalogovém listu). Výkon čerpadla při tlaku 2,5 bar musí být stejný nebo vyšší než údaje v katalogovém listu - "minimální průtok prací 
vody". Pro zdvojené filtry typu VAD musí čerpadlo pokrýt současnou potřebu vody na praní – regeneraci filtru a na provoz, to je součet údajů 
„minimální průtok prací vody“ + maximální průtok“ dle katalogového listu. 

3.3. možnost napojení na odpad v blízkosti instalace, slouží k odvedení odpadních vod z praní a regenerace filtrů. Pro automatické a 
poloautomatické filtry je odpad v tlaku, proto odpadní potrubí může být vyvedeno výše než vlastní filtr (maximální převýšení 2,5 m) nebo na 
větší vzdálenost. Odpadní potrubí automatických filtrů vně objektů musí být v nezámrzné hloubce. Pro ruční filtry musí být odpadní kanálek 
(gula) na podlaze.  

Odpadní vody jsou neškodné, patří do kategorie „ostatní netoxické odpady“, obsahují zahuštěné nečistoty charakterem odpovídající 
znečištění surové vody a látek užívaných při regeneraci ve formě sraženin nebo koncentrovaných roztoků. Praní a regenerace filtrů proběhne 
vždy po vyčerpání kapacity filtru, dle nastaveného provozního režimu s produkcí odpadních vod v množství uvedeném v příslušném 
katalogovém listu filtru. Odpadní vody lze vypouštět do veřejné kanalizace, pokud na ni nejste napojeni, je možné zaústit odpad z filtru do 
dešťového svodu, trativodu, vsakovací jímky  a podobně. Pokud není jiná možnost, lze odpadní vody vypouštět do malé biologické čističky 
odpadních vod. 

3.4. přívod elektrické energie 220 V 50 Hz (zásuvka) v blízkosti instalace, příkon je nízký. Platí pro automatické filtry, pro poloautomatické a 
ruční filtry není potřeba. 

4. Provozní podmínky  
4.1. Před filtry se zařazuje mechanický předfiltr pouze v případě, že voda je extrémně mechanicky znečištěna (písek, jíl, bahno apod.). 
4.2. Systém musí být vybaven funkčním tlakoměrem na vstupu před filtrem (pokud není součástí tlakové expanzní nádoby) a na výstupu 

vodoměrem. Tlakoměr umožňuje kontrolu tlaku na vstupu do filtru, dle vodoměru se odečítá spotřeba vody, nastavuje maximální okamžitý 
průtok a režim regenerace.  

4.3. nepřekračovat maximální denní odběr upravené vody, daný denní kapacitou filtru, 
4.4. nepřekračovat průtok vody přes filtr (odběr vody), dle uvedených hodnot "nominální průtok", krátkodobě až "maximální průtok", 
 

MONTÁŽ – ZÁSADY A POSTUP 
1. Zkontrolujeme, zda jsou splněny podmínky uvedené v předchozí 

části a řídíme se výše uvedenými pokyny. 
2. Před filtry se zařazuje mechanický předfiltr pouze v případě,  že 

voda  je extrémně mechanicky znečištěna (písek,  jíl, bahno 
apod.). 

3. Na určeném místě se napojí armatury pro připojení filtru (obtok 
neboli by-pass). Dimenze potrubí a armatur se obvykle volí podle 
dimenze napojení filtru (dle katalogového listu), obecně dimenze 
přívodního potrubí a vstupní armatura nesmí být menší než 
dimenze napojení filtru. Vlastní filtr je pak nejlépe připojit na 
ohebné hadice (tlakové pancéřové, nerezové apod.). 

4. Zapojíme odpadní hadici z filtru do odpadu 

® 
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5. Pokud zprovoznění filtru bude provádět odborná firma (např. při dodávce se zprovozněním - šéfmontáží), filtr nezavodňujeme, obtokový ventil 
necháme otevřený, uzavírací ventily uzavřené  

6. Pokud je požadováno též zprovoznění, filtr zapojíme do zásuvky a postupujeme podle pokynů uvedených v příslušných provozních předpisech 
konkrétního filtru 

7. Výše uvedené zásady a postup platí pro tlakové filtry, pro jiná zařízení na úpravu vody platí přiměřeně pouze některé body s možnými 
odchylkami: 

7.1. Mechanické sáčkové filtry - lze umístit libovolně před nebo za expanzní nádrž. Před a za filtrem musí být uzavírací ventil tak, aby bylo možno 
filtr otevřít a vyměnit filtrační sáček. Bez přívodu elektrické energie, bez produkce odpadních vod 

7.2. Dávkovací čerpadla časově řízená (bez impulsního vodoměru) - se elektricky propojí s tlakovým (ponorným) čerpadlem, nejsnáze přes tlakový 
stykač, který pak ovládá současně tlakové i dávkovací čerpadlo. Příkon dávkovacího čerpadla nízký. 

7.3. Dávkovací čerpadla časově i objemově řízená musí být vyústěno do tlakového potrubí, libovolně před nebo za expanzní nádrží 
7.4. UV-lampy - lze zapojit libovolně, vodorovně nebo svisle, přímo nebo do by-passu. Ze strany napojení UV-zářiče je nutno 

ponechat dostatečný prostor k jeho výměně. 
7.5. Sestavy - při současné instalaci změkčovacího nebo katexového filtru a dávkovacího čerpadla na chlornan (event. UV-lampy) musí být 

dávkovací čerpadlo (nebo UV lampa) zařazeno až za filtrem. Pořadí jiných filtračních zařízení se stanovuje individuelně, je uvedeno 
v příslušných provozních předpisech. 
 
 
 
 

Obtok  neboli  by-pass 
 

 

Závazné  montážní  schéma  k  zapojení  filtru 

 
     
 
 
 

/* mechanický předfiltr se instaluje pouze v případě, že voda je extrémně znečištěna mechanickými příměsemi (písek, jíl, bahno apod.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtr po jeho zapojení je třeba řádným způsobem uvést do provozu, to je nastavit a seřídit 

jej tak, aby dosahoval deklarovaných parametrů. Toto zprovoznění doporučujeme svěřit 

našim odborníkům. 

Univerzální čistá voda, a.s., Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín 
tel/fax 257952261, vedení a obchod: 602378631, montáže a servis: 602378632,  724066450  
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1. filtr 
2. mechanický předfiltr/* 
3. uzavírací armatura 

6. obtoková armatura 
7. expanzní nádrž, domácí vodárna 
8. zpětná klapka 

4. vodoměrná soustava 
5. vodoměr 
 

Odborně provedená montáž je základní podmínkou správné a bezporuchové funkce 

       s expanzní nádrží                                bez expanzní nádrže 


