
 
 

FZM 30 
Průtokový filtr na odstranění železa a manganu  

 

BALENÍ OBSAHUJE: 
 tuba 

 vložka 

 držák na stěnu 

 utahovací klíč 
 
DULEŽITÉ UPOZORNENÍ: 
 
Pro optimální a správné fungování zařízení si prosím pečlivě přečtěte 
návod k obsluze. 
Dodržování pokynů zajišťuje bezproblémové ovládání a záruku 
prodejce. 
Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. 
Doporučuje se, aby byl produkt nainstalován pouze odborně 
vyškolenými odborníky. 
Instalujte regulátor tlaku před přívod vody do filtru, filtr je 
koncipován na tlak max. 6 bar). 
Před zahájením instalace uzavřete hlavní přívod vody. 
Aby byla zajištěna správná instalace, musí být tuba filtru instalována 
na držák filtru, který je součástí balení. Filtr musí být ve svislé poloze 
Nezapomeňte zachovat správný směr proudění vody podle označení 
(vstup vody - IN, výstup vody -OUT). 
Pro utěsnění závitů použijte pouze teflonovou pásku. 
Nepoužívejte jej ve tvaru kužele (zúžené) typy připojení. 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Životnost vložky 320 000 l při 1 mg/l FE, 150 000l při 2mg/l FE, 70 000l při 3 mg/l FE) 

Průtok Max 40 l/min 

Teplota vody +4 až +60°С 

Koncentrace rozpuštěného železa max. 5 mg/l 

hloubka/šířka/výška/připojení 235x180x605 mm, připojení 1“ 

 



 
 

NÁVOD K INSTALACI: 
1) Odšroubujte hlavu filtru z těla pomocí utahovacího klíce (nasuňte klíč ve vodorovné 

poloze na tubu filtru). 
2) Odřízněte přívodní potrubí studené vody a namontujte uzavírací ventily na oba konce 

uříznuté potrubí (z důvodu bezpečnosti před vytopením). (obrázek 3) 
3) Namontujte držák na hlavu filtru pomocí čtyř upevňovacích šroubů v otvorech 1,2,3,4 

(obrázek 2). 
4) Pro upevnění instalace namontujte držák filtru s hlavou filtru na stěnu. 
5) V závislosti na typu zdiva, vyberte příslušné hmoždinky nebo uchycení a způsob 

instalace filtru. 
6) Vložte filtrační patronu do tuby filtru. 
7) Aplikujte technickou vazelínu na O-kroužek a umístěte na tubu filtru, kde je závit pro 

hlavu. 
8) Zašroubujte a utáhněte filtrační hlavu a tubu pomocí klíče (nezapomeňte použít klíc 

ve vodorovné poloze). 
9) Pomalu otevřete oba kulové ventily a odvzdušněte stiskem odvdušňovacího ventilu 

 
10)  Propláchněte filtr puštěním kohoutku, je možné, že v začátku chvíli poteče kalná 

voda 
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