
FilTer, 
KTorÝ PREŽIJe
vÁŠ BAZÉN … 

TERAZ JE MOŽNÉ MAŤ BAZÉN    
S KRYŠTÁĽOVOU VODOU 

Pieskový filter Triton je výsledkom viac ako
40 rokov vývoja a zlepšovania. Dosiahol
priemyselné štandardy v účinnosti a 
efektívnosti, dlhé obdobie bez potrebného 
servisného zásahu a roky spoľahlivej 
prevádzky popri nízkych nákladoch na 
údržbu. Triton má špeciálnu vnútornú 
konštrukciu, ktorá udržuje takú úroveň 
pieskového lôžka, ktorá zaistí prietok vody s 
najlepšou možnou efektívnosťou filtrácie.

•  vnútorná konštrukcia overená časom
zaistí, aby výsledkom maximálnej filtrácie 
bola všetka voda kryštáľovo čistá.

•  jednodielna sklolaminátová nádoba, s
UV-odolým povrchom pre dlhoročnú 
spoľahlivú prevádzku bez korózie.

•  konštrukcia vnútorného systému riadi
kvalitu filtrácie a zaistí maximálnu dobu 
chodu medzi praniami a šetrí Váš čas!

Triton  teraz môžete mať aj s technológiou ClearPro (verzia Triton II) : 
Patentovaná technológia pre dosiahnutie veľmi jemnej filtrácie, 4 krát lepšej
ako pri bežnom pieskovom filtri.  Výsledkom je voda kvality kryštáľovej 
čistoty. ClearPro® spája jemnosť diatomitovej filtrácie s funkčnosťou 
pieskového filtra.Tajomstvom je komponent vo vnútri filtra - pórovitá rúrka, 
ktorou musí voda  pretiecť predtým, ako sa vráti do bazéna. Tvorí poslednú 
najjemnejšiu bariéru pre malinké častice, súčasne aj jemné prachové častice, 
riasy a pele. A pritom Triton II zostáva stále jednoduchý filter, ktorý 
nevyžaduje žiadnu takú starostlivosť ako kartušový alebo diatomitový filter. 
Všetko, čo potrebujete, je len jeho občasné prepratie pomocou prestavenia 
polohy na pracom ventile a filter Triton II vám bude dlhé roky dodávať 
kryštáľovo čistú vodu.
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DODÁVA:

ľjednoducho 
čitateľný 
manometer

jednodielna
sklolaminátová
nádoba

6-cestný ventil

TriToN TriToN ii
Filter 

priemer
(mm)

prie-
tok

(m³/h)

Filtr.  
plocha
(m²)

F-19s8-Trv F-19s8-Trcp 480 8.5 0.17

F-24s8-Trv F-24s8-Trcp 610 14 0.29

F-30s8-Trv F-30s8-Trcp 762 22 0.45

F-36s8-Trv F-36s8-Trcp 914 32 0.64

Medzi ďalšie funkcie patria : 
• jednoduchý vypúšťací ventil pre údržbu a zazimovanie. 
• ľahký prístup cez vysokopevný uzáver so zabudovaným pretlakovým 

ventilom pre rýchlu, bezpečnú a jednoduchú kontrolu a údržbu. 
•  pre jednoduchú údržbu sú aj všetky vnútorné časti závitové, .
• ohýbací stredový rozdeľovač umožní okamžitý prístup k piesku aj 

vnútorným častiam filtra.
• Maximumálna prevádzková teplota je 50°C. 
• 10-ročná obmedzená záruka.

ŽIARI, ALE 
ZOSTÁVA  
JEDNODUCHÝ

okrem vynikajúcej filtračnej schopnosti, 
Vám pieskový filter Triton prináša takú 
úroveň spoľahlivosti a jednoduchosti 
obsluhy a údržby, že je neprekonateľný. 
Každý konštrukčný detail bol vytvorený tak, 
aby bol Triton priemyselným štandardom. 
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