
ROMANA
IMPORTANT: Manualul de instrucţiuni pe care îl aveţi în faţă include informaţii esenţiale despre măsurile de siguranţă ce trebuie 
implementate pentru instalare şi demarare. De aceea, persoana care efectuează instalarea cât şi utilizatorul trebuie să citească 
instrucţiunile înainte de a efectua instalarea şi demararea propriu-zise. 
Păstraţi acest manual pentru a-l putea consulta pe viitor.                                                                       

Pentru un randament bun al �ltrului, este recomandat sa urmariti urmatoarele instructiuni:

Ce se întâmplă cu apa din piscina dumneavoastră?

Aceasta trebuie să reprezinte prima întrebare pe care să o ia în considerare toţi deţinătorii de piscine. În trecut existau piscine 
ce nu foloseau sisteme de �ltrare, iar proprietarul lor era confruntat cu problema reumplerii piscinei cu apă curată, atunci când 
acest fapt devenea o necesitate. Reumplerea piscinei era un proces laborios, iar între timp proprietarul avea o piscina neigienică, 
baia în piscină devenea o activitate neplăcută din cauza apei tulburi şi murdare. Azi proprietarii de  piscine cer igienă totală, apă 
curată ca cristalul şi economie de efort. Aceste obiective sunt atinse printr-o �ltrare e�cientă şi tratarea chimică a apei din piscina.

După umplerea piscinei cu apă curată in timpul verii, se pot întâmpla doi factori principali la expunerea apei la soare şi aer: 

1.-Contaminarea biologică. Apa este contaminată de micro-organisme ce se pot transmite pe calea aerului sau pot � introduse 
de persoanele care fac baie în piscină. Aceşti paraziţi se reproduc rapid în apa caldă statică, şi se pot forma alge care dau o nuanţă 
verzuie apei din piscină.

2.-Ploaia şi vântul pot de asemenea introduce praf, cu frunze şi seminţe ce pot murdări şi polua apa din piscină. Aceşti doi factori 
provoacă, în scurt timp, ca piscina să devină neigienică, iar baia în aceasta să �e neplăcută.
Soluţii la problemă:

1,.- TRATAREA "CHIMICĂ" 
Păstraţi un nivel adecvat de agenţi de igienizare (clor, brom, oxigen...) in apă pentru a curăţa-o de microorganismele existente 
datorită acţiunii de dezinfectare.
Deoarece clorul este metoda cea mai uzitată, va � luat ca punct de referinţă.

2.- TRATAREA "FIZICĂ" 
Echipaţi piscina cu un sistem de �ltrare (�ltru şi pompă) pentru a scoate particulele în suspensie a�ate în apă.

NIVELUL DE pH 

Nivelul de pH reprezintă un indicator de aciditate şi alcalinitate din apă. Valoarea neutră este de 7.0., un pH între 0-7 înseamnă 
niveluri de aciditate, în timp ce valorile  7-14 dau nivelurile de alcalinitate. Citirile comune ale piscinei variază între 6.8 şi 8.4. 

De ce este important pH-ul?

"VALOAREA IDEALĂ A PH ÎNTR-O PISCINĂ TREBUIE SĂ VARIEZE ÎNTRE 7.2 ŞI 7.6".
După cum am a�rmat anterior, trebuie să există su�cient clor în piscină pentru a distruge micro-organismele nedorite, de fapt 
clorul va acţiona ca bactericid numai atunci când apa din piscină are un pH cu valori între 7.2 şi 7.6. 
Există şi alte motive care cer un nivel corect de pH: Odată ce valoarea depăşeşte 7.6, calciul din piscina se va precipita luând o 
formă vizibilă asemănătoare norilor (accentuată în zonele cu apă dură).

Aceasta dă o imagine lăptoasă apei, şi împiedică �ltrarea; de asemenea se pot forma depuneri pe pereţii şi garniturile piscinei.

Dacă nivelul de pH din piscină este sub valoarea de 7.0, apa din piscină devine corozivă cauzând iritaţia ochilor şi infectând 
mucoasele. De asemenea, pe termen lung, sunt afectate componentele din metal ale piscinei.

Calitatea apei din piscină depinde foarte mult de menţinerea nivelului corect de pH.
 



CLORUL 

Normele pentru cantitatea de clor rezidual (liber) în apa din piscină pot diferi de la o ţară la alta, în funcţie de reglementările 
autorităţii de sănătate. În general cerinţele legale în acest sens se situează între 0.2 şi 0.6 părţi pe milion, (adică 0.2-0.6 
miligrame pe litru).

Ce se înţelege prin clor liber sau rezidual 
Chiar şi după procesul de �ltrare, anumite bacterii rămân pentru a � distruse prin acţiunea dezinfectantă a clorului care acţionează 
de regulă asupra bacteriilor sub formă de acid hipercloric. 
O cantitate de clor care se adaugă în apă (in plus faţă de cantitatea necesară pentru a distruge bacteriile şi oxida materialul organică) 
rămâne liber pentru a combate noile bacterii introduse de persoanele care fac baie în piscină sau de factorii de mediu.

Acest clor ce rămâne în apă sub formă de acid hipercloric este cunoscut sub denumirea de clor liber, rezidual

FILTRAREA 

Este esenţial ca �ltrarea să �e însoţită de tratamentul chimic al apei din piscină. Cele două procese sunt complementare .

PRINCIPII DE ACŢIUNE

Aspiraţia se ia de la scurgerile principale (1) a�ate pe fundul piscinei şi separatoarelor (2) de la suprafaţa piscinei şi se alimentează 
prin conducte separate, prevăzute cu supape corespondente (3), prin pompă (4) la �ltrul de nisip (5).
După �ltrare, apa se întoarce în piscină prin ori�ciile de retur (6), care sunt instalate în partea opusă a piscinei la separatoare şi 
scurgerile principale.
Odată intrată în �ltru, ape este circulată în jos prin nisip silica, iar particulele a�ate în suspensie sunt reţinute.
Nisipul din �ltru trebuie curăţat regulat pentru a îndepărta particulele pe care le-a reţinut în proces prin spălare inversă.
Aceasta se realizează prin inversarea �uxului prin �ltru şi direcţionarea apei ce conţine particulele dislocate către scurgere. 
Atunci când presiunea �ltrului creşte cu 0.5 kg/cm2 sau mai mult faţă de presiunea iniţială, înseamnă că �ltrul cu nisip necesită 
procesul de spălare inversă.

Reţinând aceste principii, instrucţiunile de mai jos privind instalarea şi exploatarea nu trebuie să mai reprezinte o problemă.
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INSTALARE

Filtrul trebuie instalat cât de aproape de piscină şi preferabil la un nivel de 0.50 metri sub suprafaţa apei în piscină. Asiguraţi-vă ca 
sistemul de scurgere să �e disponibil în zona unde urmează să se instaleze �ltrul.

ATENTIE 
Daca �ltrul este instalat la interior, se recomanda utilizarea unui sifon de pardoseala corect dimensionat, pentru a putea elimina  
cat mai multa apa posibila, pentru a elimina riscurile de inundare a spatiului sau a camerelor alaturate.
Daca acest sfat nu este respectat, producatorul sau vanzatorul �ltrului nu poate � tras la raspundere pentru eventualele pagube  
cauzate de �ltru.

IMPORTANT: Nu folosiţi ţeavă de �er şi cânepă pentru conexiunea supapei selectoare, este esenţial să folosiţi accesorii din plastic şi 
bandă TEFLON tape. Capetele de ţeavă sunt disponibile cu �let, cu �xare în 1 ½" şi 2".

Întotdeauna să lăsaţi un spaţiu su�cient în jurul �ltrului pentru a efectua inspecţiile şi întreţinerea necesare în timpul duratei de 
viaţă a �ltrului.

MONTARE
Pentru o asamblare corectă a �ltrului, urmaţi indicaţiile de mai jos:

1.- Puneţi �ltrul pe o suprafaţă orizontală şi curată.

2.- Aşezaţi �ltrul în locaţia �nală.

3.- In cazul în care aveţi un �ltru cu supapă laterală, instalaţi supapa selectoare în �ltru. Asiguraţi-vă ca îmbinările dintre supapă şi 
�ltru să �e bine aşezate.

4.- Realizaţi trei conexiuni ale supapei selectoare: tubulatura pompei la supapă, supapa la scurgere şi supapa la returul piscinei. 
Fiecare din cele trei ori�cii de ieşire este identi�cat clar pe supapă.

5.- Setaţi manometrul T, îmbinarea, manometrul şi canalul de ventilaţie (a se vedea imaginea desfăşurată). Nu este necesară folosirea 
benzii te�on deoarece în acest caz etanşeitatea este garantată de îmbinare (garnitura de etanşare). Nu strângeţi manometrul T cu o 
unealtă, pentru ca va � su�cientă acţiunea manuală.

                                                            

     

Asamblare manometru (cu supapă)                                Asamblare manometru (cu supapă) 



NISIPUL 

Pentru a obţine o e�cienţă maximă a �ltrului, acesta trebuie umplut cu nisip silica, a cărui dimensiune de grăunte se încadrează în 
clasi�carea 16 / 32 inch. Cu cantitatea indicată pe plăcuţa conţinând speci�caţiile, efectuaşi următoarele:

Umpleţi atunci când �ltru este montat în poziţie şi ţevile de legătură au fost îmbinate.

1.- Deşurubaţi şi scoateţi capacul.
2.- Scoateţi supapa selectoare sau capacul transparent, în funcţie de model, şi inelul în formă de O.
3.- Veri�caţi ca toate braţele colectoare să �e într-o stare bună.
4.- Umpleţi �ltrul cu apă la jumătate din capacitate.
5.- Turnaţi cantitatea necesară de nisip, încet şi cu foarte mare atenţie, conform indicaţiilor de pe etichetă, în interiorul �ltrului.
6.- Curăţaţi suportul îmbinării capacului.
7.- Puneţi Inelul în formă de O şi supapa selectoare sau capacul transparent, în funcţie de model.
8.- înşurubaţi capacul.

Atenţie: când funcţionează, veri�caţi ca apa să nu se scurgă din �ltru prin capac.

Notă: fabricantul nu va responsabil de daunele cauzate �ltrului în timpul umplerii acestuia cu nisip.

PROCESUL DE FILTRARE 

Supapa selectoare are o manetă cu 6 poziţii care selectează oricare dintre operaţiile necesare obţinerii unei e�cienţe maxime

IMPORTANT: Întotdeauna opriţi pompa atunci când schimbaţi poziţia supapei selectoare.

FILTRAREA

Când  pompa este oprită, puneţi maneta supapei selectoare in poziţia FILTRARE. 

Porniţi pompa.
La pornirea pentru prima dată, citiţi presiunea manometrului. Se recomandă notarea acestei 
presiuni, deoarece în viitor această informaţie va � folosită pentru a şti dacă �ltrul este murdar
 şi dacă este necesară "SPĂLAREA". "SPĂLAREA" trebuie realizată când manometrul indică  o 
creştere de 0.5 kg/cm? Faţă de presiunea iniţială a �ltrului; este recomandabilă observarea 
manometrului din când în când pentru că acesta indică gradul de saturare al �ltru
Reţineţi că supapele de la fundul piscinei şi separatoarele se vor regla în funcţie de cantitatea de 
particule în suspensie de la suprafaţa apei. Valvele de la scurgerea principală şi separatoare se 
vor ajusta se vor regla în funcţie de cantitatea de material în suspensie de la suprafaţa apei. 
A se reţine că, cu supapa de la scurgerea principală complet deschisă,  separatoarele vor aspira 
puţin. Dacă doriţi ca curăţarea suprafeţei să �e mai puternică, reduceţi debitul de la scurgerea 
principală.

Ex.

0,8 kg/cm2 - 11,4 PSI: presiune iniţială �ltru 
la începutul unui ciclu  de �ltrare

             1,3 kg/cm2 - 18,5 PSI: presiunea este cu 0,5 kg/cm2 
mai mare decât presiunea iniţială, indicând 

necesitatea SPĂLĂRII

    
             



SPĂLARE ÎN CONTRACURENT

Fiecare încărcătură de nisip formează mii de canale ce preiau materialul conţinut şi reţinut în 
procesul de �ltrare, numărul canalelor libere ce permit apei să treacă scăzând continuu. Acesta 
este motivul pentru care presiunea creşte progresiv până se atinge valoarea de 0.5 kg/cm2. 
La această presiune, nisipul de �ltrare nu mai poate colecta impurităţi şi trebuie curăţat după 
cum urmează:
Treceţi supapa selectoare pe poziţia "SPĂLARE ÎN CONTRACURENT – SPĂLARE ÎN CONTRACURENT" 
şi cu scurgerea principală şi valvele de retur deschise, porniţi pompa şi lăsaţi-o să funcţioneze 
timp de 2 minute. Când această operaţie s-a terminat, murdăria care bloca �ltrul va � fost 
îndepărtată.

Atenţie: o perioadă prea lungă de timp făcând această operaţie va deteriora unitatea 
colectoare a �ltrului.

RECIRCULARE

In această poziţie, supapa selectoare permite apei din pompă să meargă direct în 
piscină fără să treacă prin interiorul �ltrului. 

ELIMINARE

Dacă piscina are nevoie de drenaj, aceasta se poate face cu ajutorul pompei �ltrului. 
Pentru aceasta, supapa selectoare trebuie să se a�e în poziţia "WASTE - ELIMINARE". 
Motorul funcţionează cu supapa de la scurgerea principală deschisă, pentru ca pompa 
să aibă putere de aspiraţie su�cientă. Pentru ca pompa să aspire, ţineţi pre-�ltrul şi 
ţevile de la scurgerea principală pline de apă. Înainte de drenare asiguraţi-vă ca valvele 
separatoare şi valvele de epurare de la fund sunt închise.

CLĂTIRE

După efectuarea "SPĂLĂRII ÎN CONTRACURENT" a �ltrului şi punerea instalaţiei în poziţia 
"FILTRU", apa care curge piscină va deveni tulbure timp de câteva secunde, aşa încât 
pentru a preîntâmpina ajungerea ei în piscină, există o poziţie "RINSE- CLĂTIRE " pentru 
supapa selectoare care se realizează după cum urmează: imediat după "SPĂLAREA ÎN 
CONTRACURENT" puneţi supapa în poziţia " CLĂTIRE " şi porniţi pompa timp de 1 minut,
 după care pompa se opreşte şi supapa se aşează în poziţia "FILTRU". 

Această poziţie asigură ca apa �ltrată să meargă imediat la scurgere.

ÎNCHIS

După cum indică denumirea, această poziţie este pentru închiderea apei de la  pompa
 �ltrului şi se foloseşte pentru deschiderea pre�ltrului colector al pompei.



DEMARARE

După ce s-a încărcat �ltrul, nisipul trebuie spălat. Procedaţi în felul următor:

l.- Deschideţi capacul de eliminare aer pentru a scoate aerul dinăuntru .
2.- Puneţi supapa selectoare in poziţia "LAVADO” (SPĂLARE ÎN CONTRACURENT).
3.- Deschideţi supapele ce controlează ţevile de aspiraţie ale piscinei şi lăsaţi-o să funcţioneze timp de  4 minute.
4.- Opriţi pompa, duceţi maneta supapei selectoare în poziţia " CLĂTIRE " şi clătiţi timp de 1 minut. Apoi opriţi 
pompa şi puneţi mânerul supapei selectoare în poziţia "FILTRARE" .
5.- Închideţi capacul de eliminare aer când apa începe să iasă.
Când acest lucru s-a terminat, �ltru va � gata să pornească ciclurile de �ltrare a apei din piscină. 

IMPORTANT: pompa trebuie să �e oprită atunci când se schimbă poziţia manetei supapei selectoare.

INTRETINERE

Nu folosiţi solvenţi pentru curăţarea �ltrului, acest lucru poate conduce la deteriorarea �ltrului, în special pe partea de �nal a sa.

Întotdeauna înlocuiţi îmbinările şi componentele ce nu se a�ă într-o stare bună.

Efectuaţi spălare în contracurent şi clătire, când este necesar, conform instrucţiunilor din acest manual.

Curăţaţi nisipul în �ecare an pentru a obţine performanţe superioare, cu produsul ASTRAL Filnet în formă solidă sau lichidă. Este 
recomandabilă schimbarea nisipului din �ltru o dată la 3 ani.

În perioada de iarnă, pentru a nu deteriora �ltrul, se vor urma instrucţiunile de mai jos:

Se va efectua o spălare în contracurent şi o clătire conform detaliilor de mai înainte.
Se va scoate apa din �ltru.
Se va scoate capacul pentru ventilarea �ltrului în perioadele de inactivitate.
Când este necesară repornirea �ltrului după o perioadă de inactivitate, se urmează instrucţiunile de la paragraful "DEMARARE”.

Cele mai întâlnite PROBLEME

AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ 

Nu porniţi sistemul fără apă 
Când operaţi �ltrul sau supapa selectoare, opriţi mai întâi pompa.
Nu permiteţi copiilor sau adulţilor să stea pe sistem.
Nu conectaţi �ltrul direct la reţeaua de apă pentru că presiunea apei ar putea � prea mare şi ar putea depăşi presiunea maximă 
admisă de lucru a �ltrului.
Nu folosiţi circuitul de �ltrare pentru a umple şi regla nivelul apei din piscină. O greşeală de manipulare ar putea conduce la supra-
presiune în �ltru.
Nu curăţaţi capacul cu solvenţi, pentru că ar putea deteriora proprietăţile acestuia (�nisaj,  transparenţă...). 
Toate legăturile se fac cu racorduri; nu este necesară strângerea excesivă a şuruburilor, în felul acesta evitându-se ruperea unor 
părţi de plastic. 
NU folosiţi te�on in componenta T de la garnitura manometrului, cod 00545R0300, pentru etanşare. 

Efect Cauze posibile Soluţie

Pre�ltru blocat                                    Curăţaţi �ltrul  

Motorul se întoarce în direcţia greşită  Schimbaţi direcţia motoruluiFiltrul dă doar un volum mic 
de apă �ltrată 

Ţevile de aspiraţie sunt blocate                   Curăţaţi ţevile         

Pompa ia aer Veri�caţi să nu existe scurgeri în pre�ltru 
şi ţevile de aspiraţieManometru indică variaţii mari 

de presiune. 
Aspiraţia este pe jumătate închisă Veri�caţi ca supapele de aspiraţie să �e 

complet deschise 



Certi�cat de garantie 

1.                      TERMENI GENERALI

1.1. Conform acestor prevederi, vânzătorul garantează că produsul acoperit de prezenta garanţie se a�ă într-o stare perfectă
 la momentul livrării.
1.2. Termenul de garanţie pentru Produs este de doi (2) ani din momentul livrării către cumpărător.
1.3. In eventualitatea în care cumpărătorul reclamă cumpărătorului orice fel de defect al Produsului în timpul Termenului 
de garanţie, vânzătorul va � obligat să repare sau să înlocuiască Produsul, pe cheltuiala sa şi unde acesta consideră adecvat, cu excepţia 
cazului în care acest lucru este imposibil sau nerezonabil.
1.4. Dacă Produsul nu se poate sau înlocui, cumpărătorul poate solicita un rabat proporţional din preţul de cumpărare, sau, dacă 
defectul este su�cient de mare, poate solicita rezilierea contractului de vânzare.
1.5. componentele înlocuite sau reparate în cadrul garanţiei nu vor extinde perioada de garanţie a Produsului, ci vor bene�cia 
de o garanţie separata.
1.6. Pentru ca această garanţie să aibă efecte, cumpărătorul să prezinte dovada datei de achiziţie şi livrare a  Produsului.
1.7. Dacă după 6 luni de la livrarea  Produsului către cumpărător, acesta noti�că un defect la Produs, cumpărătorul trebuie să 
prezinte dovada originii şi existenţei defectului pretins.
1.8. Acest Certi�cat de Garanţie se emite fără afectarea drepturilor consumatorilor din legislaţia naţională.

2.       TERMENI INDIVIDUALI 

2.1. Această garanţie acoperă următoarele produse şi game: �ltre modelul CANTABRIC.
2.2. Pentru ca această garanţie să aibă efect, cumpărătorul trebuie s+ă urmeze în mod strict instrucţiunile fabricantului incluse 
în documentaţia ce însoţeşte Produsul, in cazurile aplicabile în funcţie de gama şi modelul Produsului. 
2.3. Acolo unde se prezintă un program pentru înlocuirea, întreţinerea sau curăţarea numitor componente sau elemente ale 
Produsului, garanţia va � valabilă doar dacă se respectă acest program.
2.4. Fabricantul produsului oferă posibilitatea extinderii garanţiei �ltrelor Cantabric de la trei ani la cinci sau chiar zece ani, în 
funcţie de model aşa cum este indicat mai jos. Această Extindere de Garanţie este guvernată de următorii termeni:

                               2.4.1. Acoperirea Extindere de Garanţie de către Fabricant:    In eventualitatea oricărui defect sau neconformitate
                                           în containerul  �ltrului, fabricantul va repara sau înlocui �ltrul, după cum consideră adecvat
                               2.4.2. Înlocuirea va însemna că cumpărătorul acceptă plata unei taxe variabile în funcţie de vârsta produsului, 
                                          după cum este indicat în tabelul de mai jos:

      De la 3 la 4 ani          30%
De la 4 la 5 ani 40%
De la 5 la 6 ani 50%
De la 6 la 7 ani 60%
De la 7 la 8 ani 70%
De la 8 la 9 ani 80%
De la 9 la 10 ani 90%

2.4.3. Fabricantul �ltrului oferă şi posibilitatea de extindere a unei garanţii suplimentare în cel de-al treilea an
           pentru componentele interne şi externe ale �ltrului.
2.4.4. resursele / mijloacele (means) de �ltrare se exclud din Extinderea de Garanţie.
2.4.5. alţi termeni în timpul Extinderii de Garanţie de la cel de-al treilea an sunt:

• In eventualitatea înlocuirii, toate taxele de transport sau cheltuielile la sau de la fabrică pentru de deplasarea, 
          mişcarea sau reinstalarea produsului sau montarea unei piese de schimb, se vor suporta de către cumpărător.
• In eventualitatea unei reparaţii, cheltuielile cu manopera şi transportul se vor suporta de către cumpărător.
• Fabricantul nu este răspunzător în cazul daunelor şi costurilor provocate de timpul de inactivitate, şi nici de 
          timpul sau materialele necesare pentru înlocuirea produselor.

Perioadă de la data achiziţiei 
filtrelor model CANTABRIC

Procent din preţ, de plătit în 
momentul reclamaţiei



Fabricantul nu autorizează părţi terţe să extindă garanţia articolelor sale, şi nici nu se consideră că se a�ă 
în legătură cu vreo garanţie neautorizată legată de vânzător pentru  produsele sale.
2.4.6. Solicitarea serviciilor fabricantului în timpul perioadei Extinderii de Garanţie period trebuie 
              făcută prin vânzător sau instalatorul care a furnizat produsul cumpărătorului.

2.4.7 Pentru ca perioada de Extindere de Garanţie să �e valabilă, cumpărătorul trebuie să facă dovada datei de 
                achiziţie şi livrare a produsului. 
2.4.8.  Extinderea de Garanţie nu va � valabilă dacă produsul a fost inspectat sau reparat de persoane neautorizate 
                de fabricant. 
2.4.9.  Extinderea de Garanţie de la al treilea an nu presupune sau implică o garanţie suplimentară a fabricantului 
                la garanţia vânzătorului în timpul primilor doi ani.

3.    LIMITĂRI

3.1. Această garanţie se va aplica doar vânzărilor către consumatori, prin "consumator" înţelegându-se o 
       persoană care cumpără produsul în scopuri nelegate de activităţile sale profesionale.
3.2. Uzura normală rezultată din folosirea produsului nu este acoperită de garanţie. În ceea ce priveşte 
       componentele şi/sau materialele nerecuperabile sau consumabile cum sunt bateriile, becurile, etc, se vor aplica 
       reglementările prevăzute în documentaţia ce însoţeşte produsul.
3.3. Garanţia nu acoperă acele cazuri în care Produsul; (I) a fost manipulat incorect; (II) a fost reparat, i s-a 
      acordat service sau a fost manipulat de persoane neautorizate sau (III) a fost reparat, i s-a acordat service fără a se 
      utiliza piese originale.
3.4. In cazurile în care defectul produsului este rezultatul unei instalări sau demarări incorecte, această garanţie 
      se va aplica doar  când instalarea sau demararea respectivă sunt incluse în contractul de vânzare al produsului şi a 
      fost realizată de către vânzător sau sub grija sa. 
3.5. Daunele sau defectele la filtru cauzate de expunerea la temperaturi sub 0°C (32"F) sau peste 50°C 125°F). 
3.6. Daunele sau defectele la filtru din lovirile cauzate de supradimensionarea pompelor sistemului de filtrare.




