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Návod pro vestavbu a montáž
Předfiltr Maxi
Upozornění:
Následování a respektování pokynů obsažených v této technické dokumentaci a
dokumentacích ke komponentám souvisejícím s tímto produktem je součástí záručních
podmínek

Obsah
1.

Rozsah použití ....................................................................................................................... 2

2.

Popis funkce, varianty připojení / Předmontáž........................................................................3

3.

Provoz/Údržba ....................................................................................................................... 3

4.

Hlavní rozměry....................................................................................................................... 4

5.

Vestavba................................................................................................................................ 5

5.1 Vestavba pochozí verze .........................................................................................................5
5.2 Vestavba pojezdové verze pro osobní automobil ...................................................................5
5.3 Vestavba pojezdové verze pro nákladní automobil.................................................................5

1. Rozsah použití
Filtr Maxi je používán pro mechanické čištění přítoku dešťové vody
pro zařízení na využití dešťové vody, vsakovací jámy a rybníky.
Velikost propusti ok činí 0,9 mm, takže probíhá jemná filtrace.
Max. přípojná plocha (střecha, terasa) činí cca 350 m². Filtr v základním
vybavení obsahuje poklop, který je vhodný pro vestavbu na dopravních
plochách třídy A (cyklisté, chodci). Při větších dopravních zatíženích
(osobní automobil, nákladní automobil) je vestavba rovněž možná.
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2. Popis funkce, varianty připojení / Předmontáž

A1, A2, A3: Možnosti připojení přítoku nebo přítoků
B:
Koš filtru s odběrnou tyčí
C1, C2:
Možnosti připojení odtoku nebo odtoků
N:
Možnost připojení nouzového přetoku
Popis funkce
Dešťová voda určená k filtraci teče přítokem nebo více přítoky (A1, A2, A3) do koše filtru (B), jehož
oka s velikostí propusti 0,9 mm odstraní mechanické nečistoty zachycením. Filtrovaná dešťová voda
opustí filtr přes jeden nebo oba odtoky (C1 a/nebo C2).
Varianty připojení / Předmontáž
Přítok nebo přítoky lze připojit ze tří různých směrů, viz přípojné plochy A1,
A2 a A3. Přípojné plochy obsahují kruhové drážky jako označení pro výřez,
pasující k dodanému lamelovému těsnění DN110. Požadovaná přípojná
plocha se na místě označení musí vyříznout, pak je třeba z ní odstranit otřepy
a pak vsadit těsnění. V případě více přítoků jsou potřebná přídavná lamelová
těsnění, viz příslušenství.

Lamelové těsnění
DN 110

Pro požadovaný směr odtoku existují dvě protilehlá hrdla (C1 a C2). Aby bylo možno použít hrdlo
jako odtokové potrubí, musí být cca 10 mm před zakončením uříznuto; pak lze nasadit nátrubek
DN 110.
Hrdlo „N“ lze použít jako nouzový přetok.

3. Provoz/Údržba
K zajištění bezporuchové funkce musí být koš filtru pravidelně vyprazdňován a případně
vyčištěn. Intervaly čištění je nutno pro každou instalaci stanovit individuálně na základě
pravidelných kontrol.
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4. Hlavní rozměry

Těleso filtru

Prodloužení trubky lze v rozsahu 70 mm
posuvem plynule nastavit na výšku a navíc
uříznutím zkrátit nebo nastavováním
prodloužit, takže je možno realizovat libovolné
hloubky vestavby až do maximální přípustné
hloubky 1,5 m.

Těleso filtru s prodloužením trubky
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5. Vestavba
Obecné pokyny:
Stavební jáma: Při výběru stanoviště a jeho uspořádání je nutno předejít poškození stávajících
vedení, vegetace nebo budov.
Zásypový materiál: Zásypový materiál by měl být nosný, dobře zhutnitelný, mrazuvzdorný; ideální
je odstupňovaná směs písku a drobného štěrku (např. zrnitosti 0/32). Nelze použít soudržné
zeminy jako mateční zeminu nebo silně jílovité zeminy jako je svahová suť. Zeminu z výkopu lze
použít v případě, že odpovídá výše uvedeným kritériím.
Připojovací potrubí: je bezpodmínečně nutné dát pozor, aby odtokové potrubí mělo stejně velký
nebo silnější spád od filtru, než činí spád přítokového potrubí k filtru. Pokud to nebude dodrženo,
bude filtr při silném dešti přetékat. Totéž co pro odtoková potrubí platí i pro eventuální nouzové
přepadové potrubí.

5.1 Vestavba pochozí verze
Odtok vestavby:
1. Výkop stavební jámy
2. Vytvoření lože ze zásypového materiálu o tloušťce
cca 100 mm, dobře zhutnit (strojem nebo tři pracovní
operace s 15 kg ručním pěchovadlem / hraněné dřevo
apod.)
3. Vsazení a vyrovnání filtru, připojení
trubkových spojení.
4. Zásyp zásypovým materiálem ve vrstvách o tloušťce
cca 100 mm. Tloušťka zásypového materiálu okolo
tělesa filtru by měla činit cca 100 mm. Zbytek vrstvy lze
zasypat zeminou z výkopu. Vrstvy je nutno zhutňovat
jednotlivě, např. 15 kg ručním pěchovadlem / hraněným
dřevem apod. bez použití stroje.
Tento způsob zásypu by měl být proveden do cca
100 mm pod horní hranou terénu.
5. Zbývající zásyp je libovolný.

A Zásypový materiál podle bodu 5
B..Zásyp zeminou z výkopu apod.
C příslušná zemina

5.2 Vestavba pojezdové verze pro osobní
automobil
Třída zatížení B (osobní automobil, mikrobus, max. zatížení nápravy 2,2 tuny): Osobní
automobil – kompletní sada (návod DORW2126; bod 3, obrázky 10, 13 a 16).
Minimální vzdálenost horní strany nádrže k zemi: 600 mm.

5.3 Vestavba pojezdové verze pro nákladní automobil
SLW30 Třídy zatížení D (nákladní automobil, max. zatížení nápravy 11,5 tuny): Nutný rozpěrný
kroužek, další informace viz návod DORW2127 a bod 3, obrázky 10, 13 a 16. Minimální vzdálenost
800 mm mezi výškou osazení nádrže a horní hranou vozovky.
www.premiertechaqua.de

Technické změny vyhrazeny a práva vyhrazena. Za tiskové chyby není přebírána
záruka. Obsahy technické dokumentace jsou součástí záručních podmínek
Při projektování a vestavbě je nutno dodržovat příslušné normy a jiné soubory pravidel a
bezpečnostní předpisy.
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Assembly instructions and mounting guide
Prefilter Maxi
Important notice:
The contents of this technical documentation and corresponding manuals are a component of the
guarantee terms
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1. Application aera
The filter Maxi is used for the mechanical cleaning of the rainwater inflow
for rainwater plants, seepage plants and ponds.
The width of the mesh (0.9 mms), assures a very fine filtering
The maximum connectable surface (roof, terrace) is approximately 350
m². The basic filter contains a cover which is suitable for the installation
in public thoroughfares of the class A (cyclist, pedestrian). The
installation in areas with higher traffic loads (passenger car, truck) is also
possible.
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2. Operating mode, connection possibilities/pre-mounting

A1, A2, A3: Connection possibilities inflow or inflows
B:
Filter basket with withdrawal rod
C1, C2:
Connection possibilities outflow or outflows
N:
Connection possibilities overflow
Operating mode
The rainwater to be filtered flows through one or several inflows (A1, A2, A3) into the filter basket
(B) with a mesh width of 0.9 mms to remove debris. The filtered rainwater leaves the filter by one
or both outflows (C1 and/or C2).
Connection possibilities/pre-mounting
The inflow or the inflows can be connected from three different directions, see
connection surfaces A1, A2 and A3. The connection surfaces contain circular
grooves as a saw mark, into which the supplied lamella gasket DN110 fits. The
chosen connection point needs to be sawn of and smoothed as marked on the
filter, then the gasket is fitted. With several inflows additional lamella gaskets are
necessary, see accessories.

Lamella gasket
DN 110

For the desired outflow direction there are two opposite openings (C1 and C2). To be able to use
an opening as an outflow pipe it must be sawn off about 10 mms before the end; then a sleeve
DN 110 can be put on it.
The opening "N" can be used as an auxiliary overflow.

3. Operating / Servicing
To guarantee quality filtering the filter basket must be emptied regularly and be cleaned as
necessary. The frequency of cleaning is determined by checking the filter regularly.
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4. Main dimensions

Filter body

The pipe extension is height-adjustable by
pushing up 70 mms at a time or to shorten
it can be sawn off to size. The maximum
installation depth allowed 1.5 m.

Filter body with pipe extension
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5. Installation
General notes
Excavation pit: Existing pipelines, pipes, vegetation as well as other specifics have to be
considered, so that damages and hazards will be avoided.
Filling material: The filling material has to be load bearing, well compactable and frost free. The
best would be sand/gravel e.g. grain size 0/32.
Excavation soil can only be used if it fulfils the above criteria. Topsoil, loam or clay are not
suitable for the backfilling.
For the drivable versions (points 5.2 and 5.3) limestone graining 2/45 or equivalent material is to
be used for the rubble base layer.
Connection pipes: it is very important that the outflow pipe shows an equally strong or stronger
slope from the filter than the slope from the inflow pipe to the filter. With nonobservance the filter
overflows with heavy rainfall. This also applies to the outflow pipe.

5.1 Installation walkable version
Workflow of the installation
1. Excavation of the pit
2. Fill with about 100 mm thick bedding of filling
material, compact it well (machine, or three operations
with hand tamper 15 kg / squared timber or similar)
3. Insert and adjust the filter, joining the pipe connections.
4. Fill in with filling material in about 100 mms thick
layers. The thickness of the filling material around the
filter body should be about 100 mms. The rest of the layer
can be filled with excavated soil. Every layer has to be
compacted, e.g. with a hand tamper 15 kg / squared
timber or similar, without machine usage.
This filling should continue to about 100 mms under the
top edge of the ground.
5. The rest filling can be chosen arbitrarily

A Filling material according to point 5
B..Filling with excavated soil or similar.
C Surrounding ground

5.2 Installation – drivable for cars
Load class B (passenger car, minibus, max. axle load 2.2 To): Passenger car Complete set
(instructions DORW2126; point 3 pictures 10, 13 and 16). Minimum distance from top of filter to
the earth's surface: 600 mm.

5.3 Installation – drivable for lorries
SLW30 load classes D (truck max. axle load 11.5 To): Spacer ring necessary, further information
in instructions DORW2127 as well as point 3 Pictures 10, 13 and 16. There must be a minimum
distance of 800 mm between the top of the filter and road surface.

www.premiertechaqua.de

Technical changes and rights reserved. No liability for misprints
The contents of the technical documentation are a component of the guarantee terms
Planning and installation regulations are to be followed, as well as the accident prevention regulations.
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Premier Tech Aqua GmbH
Odborné telefonické poradenství (německy): +49-(0)38847-6239-0
www.premiertechaqua.de
ptad@premiertech.com
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