
INSTALLATIE 
 

1. Monteer het vat op de sokkel 

 
 

2. Monteer het vat op de voet van de pomp 

 



3. Lijm de collector op de verdeler. Zorg ervoor dat u de pvc goed ontvet en 
opschuurt alvorens u er lijm op aanbrengt. Gebruik voldoende lijm. 
 

 
 

4. Zet de verdeler in de filter 
 

 
 



5. Vul het filtervat voor de helft met water. Vul daarna de andere helft met zand 
of glasparels zonder zand of glasparels in de pvc-buis te laten vallen. Zorg 
ervoor dat de pvc-buis nog steeds recht naar boven staat. 
 

 
 

6. Zet de o-ring op de kraan 

  



7. Zet de kraan op het vat 
 

 
 

8. Zet de kraan vast met de klem 
 

  



9. Bevestig de pomp op de voet 

 
 

10.  Zet de pomp vast 

  



11.  Lijm de reductie van 50 mm naar 38/32 mm op de aanzuigaansluiting van de 
pomp. Zorg ervoor dat u de pvc goed ontvet en opschuurt alvorens u er lijm op 
aanbrengt. Gebruik voldoende lijm. 

 

12.  Lijm de reductie van 50 mm naar 38/32 mm op de uitlaataansluiting van de 
pomp. Zorg ervoor dat u de pvc goed ontvet en opschuurt alvorens u er lijm op 
aanbrengt. Gebruik voldoende lijm. 

 



13.  Verbind de uitlaat van de pomp met de ingang van de filter 

 

 

14.  Het eindresultaat ziet er zo uit 

 



GEBRUIKSAANWIJZING 

BELANGRIJKE OPMERKING 

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie in verband met veiligheid. Gelieve de 
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen alvorens de filter te installeren en in gebruik te nemen. 

De elektrische installatie van de pompen moet volgens de lokale normen gebeuren. De afstand tussen het 
zwembad en de pompinstallatie moet minstens 4 meter bedragen. 

Voor de veiligheid moet er een 30 mA differentieelstekker aanwezig zijn. 
De filterkit is uitsluitend voor gebruik bij zwembaden. 
Deze filtercombinatie werkt onder druk. Wanneer ze niet goed is gemonteerd of als er lucht in de 
filtercircuits aanwezig is, kunnen ernstige verwondingen het gevolg zijn. 
Ga regelmatig na of de kraan en de buizen in goede staat zijn. Gebruik deze installatie nooit bij een druk die 
hoger is dan 1.5 bar. 

WERKING VAN DE FILTERINSTALLATIE 

De filter is vervaardigd om jaren mee te gaan met een minimum aan onderhoud, op voorwaarde dat de 
installatie en het gebruik gebeuren volgens de instructies in dit document. 

De onzuiverheden in het water worden opgevangen door de filter. Het water gaat door de kraan en daarna 
door het filtermedium (zand of glasparels). Het water loopt door de collectoren en wordt zo weer naar het 
zwembad gestuurd. 

U houdt het water helder met een goede filtratie en met de juiste chemische samenstelling van het water. 
Het is belangrijk dat de chloor- en pH-waarde van het water op peil staan. 

BELANGRIJK 

Te weinig filteren kan troebel en groen water veroorzaken. Gebruik nooit lucht of een gecomprimeerd gas. 
Dat kan het filtervat doen exploderen. 

MONTAGE EN INSTALLATIE 

1. Kijk na of de verpakking in goede staat is 
 
2. Pak de filter voorzichtig uit 
 
3. Kijk na of alles in de doos zit 

A. Filtervat 
B. Pomp 
C. Voet voor de pomp 
D. Aansluitdarmen 
E. Kraan en accessoires om aan te sluiten 
F. Aansluitingen 

4. Installeer de filter op een horizontale ondergrond. Zorg dat er genoeg ruimte is rond de filter om een 
eenvoudig onderhoud te kunnen uitvoeren.  
 
5. Gebruik zand van deze korrelgrootte: 0,4 - 0,8 mm. 
 
6. Controleer of alle interne delen in goede staat en goed bevestigd zijn voordat u het vat vult. 



7. Vul het vat voor de helft met water alvorens u het vult met zand of glasparels. Alleen zo wordt het vat 
geleidelijk aan gevuld. Kijk verder in deze handleiding om te zien hoeveel zand of glasparels er in het vat 
moeten. 

Eens het vat gevuld is met de juiste hoeveelheid zand of glasparels, moet het bovenste deel van het vat 
grondig gereinigd worden ter hoogte van de filterkraan.  

8. Zorg dat alle delen droog zijn. Breng een beetje vet aan op de dichtingsring en bevestig de kraan op het 
filtervat. 

 
Opgelet: lucht in het filtervat of een slecht functioneren van de kraan kan de kraan of de installatie 
beschadigen. 

9. Plaats de kraan op zo’n manier dat de darmen goed kunnen worden aangesloten.  

10. Verbind de filter met de pomp en gebruik teflon voor een goede dichting.  

11. Het filtervat kan scheuren of ontploffen bij een druk van 2 bar. De maximale werkdruk zit rond 1.5 bar. 
Installeer daarom nooit een pomp die meer dan 1.3 bar op het filtervat zet. Schakel de pomp uit als de druk 
boven 1.5 bar stijgt. 

11. Plaats nooit een kraan op de uitlaat van de filter/pompinstallatie. Een gesloten kraan kan de filter doen 
ontploffen. 

Opgelet: hou scheikundige producten altijd minstens vijf meter van de pomp en filter verwijderd. De 
chemische dampen van deze producten kunnen de elementen doen roesten waardoor beschadigingen aan 
de kraan, de pomp en het filtervat ontstaan. 

  

DE FILTERKIT STARTEN 

1. Reinig het zwembad alvorens u de kit opstart 
 
2. Kijk na of het filtervat en de voorfilter van de pomp zijn gevuld met water. 
 
3. Kijk na of de kraan van het filtervat goed is gemonteerd en zorg ervoor dat alle lucht uit de pomp is. 
 
4. Schakel de pomp uit en verander de positie van de kraan (schakel de pomp elke keer uit alvorens u de 
kraan van positie verandert). 
 
5. Start de pomp. 
 
6. De filtratie is begonnen. Kijk na of er water in het zwembad komt. 
 

ONDERHOUD VAN DE FILTERKIT 

Het filteren speelt een belangrijke rol bij het goed functioneren van het zwembad. De filterinstallatie zal een 
lange tijd meegaan als hij correct wordt onderhouden. 

Respecteer daarom de volgende raadgevingen: als u werken wilt uitvoeren in het vat, verwijder dan eerst 
het zand vooraleer u de kraan weghaalt. Het filtervat werkt onder druk. Begin nooit aan de filter te werken 
als deze nog onder druk staat. 
 

  



PROBLEMEN DETECTEREN EN WETEN WANNEER U MOET BACKWASHEN 

1. Een nieuwe filter kan nog fabricageonzuiverheden bevatten. Het is aangeraden om de filter 48 uur na 
ingebruikname schoon te maken.  
 
2. Te vaak backwashen kan de filterefficiëntie verminderen. 

Lees bij de opstart van de filterinstallatie de druk af van de barometer. Deze opstartdruk noemen we de 
initiële druk. In de meeste gevallen zit de initiële druk tussen 0.4 en 1 bar. Deze druk hangt af van de sterkte 
van de pomp, de diameter van het filtervat, de lengte van de buizen, de bochten die de buizen maken en de 
properheid van het zand. 

Opgelet: de initiële druk kan nooit te laag zijn. Als al uw toestellen werken en correct zijn aangesloten en uw 
initiële druk ligt lager dan 0.4 bar, hebt u een sublieme installatie voorzien. 
 
Het is aan afwijkingen van de druk dat u kan zien wanneer het tijd is om een backwash uit te voeren, het 
zand te vervangen of de installatie aan te passen. 

1. Wanneer de initiële druk met 0.2 bar is gestegen, is het tijd om een backwash uit te voeren. De 
verhoogde druk vertelt u dat er te veel vuil in de filter zit. 

2. Wanneer de initiële druk hoger is dan 1.3 bar, moet u uw installatie herzien. U hebt dan een minder 
sterke pomp of een groter filtervat nodig. 

3. Wanneer de druk plots daalt, kan er sprake zijn van een probleem met uw pomp of is uw zand zo 
oud dat het verkalkt. Dat wilt zeggen dat uw zand samenklit. Tussen de brokken samengeklit zand 
kan meer ruimte ontstaan dan tussen zandkorrels. In deze open ruimtes ondervindt het water geen 
weerstand waardoor de druk daalt. In dat geval is het tijd om uw zand te vervangen. 
 

Opgelet: zand moet om de 4 jaar vervangen worden, glasparels om de 6 jaar. 

BACKWASHEN VAN DE FILTER 

OPGELET: STOP DE POMP ALVORENS DE KRAAN VAN POSITIE TE WISSELEN 

1. Stop de pomp 
2. Ga na of de leidingen niet gekneld zijn of in een knoop liggen en zet de kraan in de stand ‘Backwash’ 
3. Start de pomp 
4. Backwash de filter 2 tot 3.5 minuten 
5. Stop de pomp en zet de kraan in de stand ‘Rince’ 
6. Start de pomp en laat ongeveer 30 seconden draaien 
7. Stop de pomp en zet de kraan op ‘Filter’ 
8. Herstart de pomp  

 
De installatie is nu klaar om haar werk te doen 

IN DE WINTER 

In landen waar de temperaturen onder nul gaan, is het nodig om een winter-treatment uit te voeren: 

A. Backwash de filter 
B. Stop de pomp en zet de kraan op ‘Closed’ 
C. Open de purgeerkraan onderaan het vat 
D. Laat al het water uit het filtervat lopen 

 

 

 



GEBRUIK VAN DE KRAAN 

FILTEREN/FILTER  

Controleer regelmatig de manometer. Als uw initiële druk met 0.2 bar gestegen is, is het tijd om te 
backwashen. 

GESLOTEN/CLOSED  

De kraan is gesloten, de communicatie met de pomp is onderbroken. 
U kan het deksel van de voorfilter van de pomp nu openen. 

RECIRCULEREN/RECIRCULATION   

In deze positie passeert het water het filtervat niet en gaat rechtstreeks naar het zwembad. 
Gebruik deze positie wanneer u producten in het water hebt gedaan, voor een betere verspreiding van de 
producten. 

BACKWASH/LAVAGE       

Onzuiverheden blijven dankzij het filtermedium (zand of glasparels) achter in het filtervat. Hoe meer 
onzuiverheden er in het vat zitten, hoe hoger de druk en hoe minder goed het water circuleert. Wanneer uw 
initiële druk is gestegen met 0.2 bar is het tijd om te backwashen. Het vervuilde water wordt naar de goot 
afgevoerd. Spoel de pomp eerst nog een keer met de Rince-stand alvorens weer te gaan filteren. 

  

LEDIGEN/VIDANGE   

In deze positie stuurt de kraan het zwembadwater rechtstreeks naar de goot. Deze stand wordt gebruikt om 
het zwembad leeg te laten lopen. 



SPOELEN/RINCAGE   

Na elke backwash is het belangrijk dat het filtermedium terug wordt samengedrukt. Plaats de kraan op 
‘Rince’ en start de pomp terug voor 1 minuut. Plaats daarna de kraan in de filterpositie en uw installatie is 
weer klaar voor een efficiënte filtratie van het zwembadwater. 

 
 

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 

Te laag debiet Het mandje van de pomp 
(voorfilter) is vol 

Maak het mandje schoon 

De pomp draait in de 
omgekeerde richting 

Controleer de leidingen van de 
pomp 

Het systeem zuigt te weinig 
water aan 

De buizen bij de ingang zijn 
verstopt of gedeeltelijk 
verstopt 

De buizen van de ingang van 
de pomp schoonmaken 

De druk wordt snel te hoog 
tijdens het filteren 

De pH is te hoog (troebel 
water) 

Verminder de Ph (Ph min 
toevoegen) 

Te weinig chloor Chloor bijvoegen 

De druk varieert te veel De pomp trekt lucht Controleer de dichtheid van 
de hydraulische aansluitingen 

De aanzuigklep is half 
afgesloten 

Open de zuigklep volledig 



 
SFERA 97505 - 97506 

REF BENAMING DENOMINATION DESIGNATION BESCHREIBUNG DENOMINACION DENOMINAZIONE 

A FILTERVAT FILTRE FILTER BODY FILTERKÖPËR CUERPO FILTRO CORPO FILTRO 

B PURGE PURGE PURGUE ABWASSER PURGA PURGA 

C DICHTING JOINT TORIQUE "O" RING "O" RING JUNTA TORICA "O" RING 

D MANOMETER MANOMETRE PRESSURE  JAUGE DRUCKMESSER MANOMETRO MANOMETRO 

E KRAAN VANNE VALVE WECHVENTIL VALVULA VALVOLA 

F HALSKLEM BRIDE FLANGE FLANSH BRIDA FLANGIA 

G COLLECTOR COLLECTEUR COLLECTOR SAMMENLBEHÄLTER COLECTOR COLLECTORE 

H VERDEELARM BRAS ARM VERTEILARM BRAZO BRACCIO 

 



 

SFERA 97507 - 97508 

REF BENAMING DENOMINATION DESIGNATION BESCHREIBUNG DENOMINACION DENOMINAZIONE 

A FILTERVAT FILTRE FILTER BODY FILTERKÖPËR CUERPO FILTRO CORPO FILTRO 

B PURGE PURGE PURGUE ABWASSER PURGA PURGA 

C DICHTING JOINT TORIQUE "O" RING "O" RING JUNTA TORICA "O" RING 

D MANOMETER MANOMETRE PRESSURE  JAUGE DRUCKMESSER MANOMETRO MANOMETRO 

E KRAAN VANNE VALVE WECHVENTIL VALVULA VALVOLA 

F HALSKLEM BRIDE FLANGE FLANSH BRIDA FLANGIA 

G COLLECTOR COLLECTEUR COLLECTOR SAMMENLBEHÄLTER COLECTOR COLLECTORE 

H VERDEELARM BRAS ARM VERTEILARM BRAZO BRACCIO 

 

  



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

  97505 97506 97507 97508 

D mm 300 mm 425 mm 475 mm 550 mm 

D pouces/inches 12" 17" 19" 22" 

H 500 mm 655 mm 710 mm 795 mm 

A 510 mm 625 mm 645 mm 725 mm 

Aansluitingen/Connexions 1"1/4 (32mm) 1"1/2 (38mm) 1"1/2 (38mm) 1"1/2 (38mm) 

Flow/Débit (m3/h) 4 6.5 8.5 11 

Zand/Sable 12kg 35kg 60kg 90kg 

Gewicht/Poids 20 kg 21 kg 29 kg 90 kg 

Pompe HR35 OU HR35 PRE HR50 HR75 HR100 

 


