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Návod k zabudování a montáži  

Filtrační koš se závěsným systémem a násuvným závěsným systémem 
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1. Obecné informace pro oba systémy

Filtrační koš – závěsný systém Filtrační koš – násuvný závěsný systém 

1.1 Montáž háku 

W: Stěna nádrže/šachty 

1.2 Horizontální vyrovnání a 1.3 Jemné vyrovnání hloubky, ochrana proti 

hrubé vyrovnání hloubky sklouznutí 
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2. Montáž filtračního koše se závěsným systémem 
 

 

A Přítok 
B Filtrační koš  
C Přídržná lanka 
D Rychlospojka x 2  
E Hákový šroub 
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3. Montáž filtračního koše s násuvným závěsným systémem v plochých nádržích o 
objemu 1 500 litrů, 3 000 litrů a 5 000 litrů  

 

 
 
 
 
 
 
 

A Přítok 
B Filtrační koš  
C Přídržná lanka 
D Rychlospojka 
E Hák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad s VS 20  
Nejnižší varianta zabudování 
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Filtrační koš, 
násuvná montáž 

  4. Zabudování filtračního koše – násuvná montáž ve filtrační šachtě  
 

 
 
 

Příklad uspořádání s dodaným materiálem: jeden filtrační koš – namontován násuvně, 
jeden hákový šroub, dvě lanka, dvě rychlospojky 

 
Tipy: 

 
1. Koš zavěste na čtyři stejně dlouhá lanka a tato nahoře spojte rychlospojkami (viz obr. nahoře 

vpravo): filtrační koš můžete držet v jedné ruce a druhou ruku nechat volnou pro vytažení 
koše z přítokové trubky, případně jeho nasazení na přítokovou trubku. 

 
2. Hákový šroub umístěte ve výšce umožňující jednoduché sundání nebo nasazení smyčky 

lana. 



Premier Tech Aqua® 6/12 Filtrační koš / Filter 
basket DORW3019 - 

 

5. Zabudování filtračního koše v šachtách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Přítok 

B Filtrační koš 

C Hákový šroub 

D Krátká přidržovací smyčka s 
rychlospojkou 

 
 
 
 
 
 
 

Příklad uspořádání s dodaným materiálem: 
jeden filtrační koš, jeden hákový šroub, dvě lanka, dvě rychlospojky. 

 
Tipy: 

 
1. Filtrační koš může být umístěn do všech hrdel nádrží a šachet, u nichž je dostatečná 

svislá vzdálenost mezi hákovým šroubem a připojovacím bodem filtračního koše. 

2. Hákový šroub je nutno umístit ve výšce umožňující snadné sundávání smyček lanek (D). 

3. Smyčky lanek zajistěte proti sklouzávání pomocí rychlospojek, viz obr. nahoře. 

4. Při vytahování držte filtrační koš ve vodorovné poloze, přestože mají smyčky lanek 
rozdílnou délku. 

5. Větší stability filtračního koše ve vodorovné poloze dosáhnete tak, že jej nasadíte 
těsně pod přítokovou trubkou. 

 
 

www.premiertechaqua.de 
Technické změny vyhrazeny a práva vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. 

Obsahy technické dokumentace jsou součástí záručních podmínek 
Při projektování a zabudování je nutno dodržovat příslušné normy a jiné soubory pravidel 

a bezpečnostní předpisy. 
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Assembly instructions & mounting guide 
Filter basket hanging system and pluggable hanging system 

Table of contents 
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1. General notes for both systems 
 

Filter basket hanging system Pluggable Filter basket hanging system 
 
 

1.1 Mounting clamp 
 
 
 
 

W: Tank wall / schaft wall 
 
 
 
 
 

1.2 Adjustment horizontally 1.3 Adjustment depth precisely, slipping protection 

and depth roughly 
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2. Mounting filter basket hanging system 
 

 

A Inflow 
B Filter basket 
C Stay ropes x 2 
D Cable strap x 2 
E Clamp 
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3. Mounting pluggable filter basket – hanging system for F-Line 1.500L, 3000L and
5000L.

A Inflow 
B Filter basket 
C Stay ropes 
D Cable strap 
E Clamp 

Example with VS 20 
Lowest installation option 
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Filter basket, with pluggable installation 

  4. Installation filter basket, pluggable, in filter scaft  
 
 

 
Design example using parts in the scope of delivery: a filter basket, pluggable, a screw hook, two 
ropes, two cable straps 

 
 

Tips: 
 

1. Attach the four ropes in equal lengths to the filter basket and connect them with the cable ties 
at the top (see figure: top right): hold the filter basket pull it on to the inlet pipe. 

2. Apply the screw hook at the correct height to keep the basket straight and allow removal of the 
basket for cleaning. 
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5. Installation filter basket in schafts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Inlet 

B Filter basket 

C Screw hook 

D Holding loop short with cable strap 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design example with the material from the scope of delivery: a filter basket, a screw hook, two 
ropes, two cable straps 

 
Tips: 

 
1. The filter basket can be applied in all tank domes and shafts, which have a sufficient 

vertical distance between the screw hook and the connection point of the filter basket. 

2. Apply the screw hook at an easily accessible height in order to facilitate the removal of the 
rope loops (D ) required for the extraction procedure. 

3. Secure the rope loops against slipping laterally by applying the cable strap, see figure 
above. 

4. When taking out, hold the filter basket horizontally despite the different length of the rope 
loops. 

5. Additional stability of the horizontal position of the filter basket is achieved if it is applied 
slightly below the inlet pipe. 
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The contents of the technical documentation are part of the warranty conditions. 
All applicable standards and other guidelines, as well as 

accident prevention regulations, must be observed during planning and installation of the product. 
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Poznámky / Notes 

Premier Tech Aqua GmbH  

Telefonické odborné poradenství: +49-(0)38847-6239-0 
www.premiertechaqua.de 
ptad@premiertech.com 

Kontakt na prodejce:
GREATFLEX s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel.: +420 777 223 318
e-mail: info@primajimky.cz


