
 
 
Preklad pôvodného návodu na použitie                                                                       
 
Vážený zákazník, 
   ďakujeme Vám , že ste si vybrali výrobok ATLAS FILTRI, vyrobený v Taliansku. Pred inštaláciou filtra si pozorne prečítajte 
tento návod na použitie. Nedodržanie uvedených inštrukcií má za následok stratu záruky. Návod na obsluhu vrátane 
záručných podmienok uložte na chránenom  mieste.  
 
ÚVOD 
   HYDRA RAINMASTER bol konštruovaný na filtrovanie a čistenie vody zo zberných akumulačných nádržiach na použitie 
v domácnostiach a pre priemyselné použitie. 
Používajte HYDRA RAINMASTER na odstránenie všetkých nečistôt z vody a na odstránenie všetkých pachov a zafarbení, 
ktoré môžu znížiť kvalitu dažďovej vody a zabezpečujú jej vyhovujúce a uspokojivé použitie. Dažďová voda vyčistená 
HYDRA RAINMASTERom  môže by ť používaná len pre technické ú čely, nie pre pitné ú čely. 
HYDRA RAINMASTER je vhodný do  filtračných a čistiacich systémov vo všetkých prípadoch, kde je požadovaná filtrácia 
a čistenie za účelom dosiahnutia čistej vody bez pachu a bez chuti, vo všeobecnosti bez pesticídov, insekticídov a orga-
nického chlóru. 
 
UPOZORNENIE 
   HYDRA RAINMASTER nezabezpečí zdravotne nezávadné čistenie vody : nepoužívajte ho na filtrovanie vody pre pitné 
účely, ak kvalita  vody na vstupe nie je garantovaná pre tento účel alebo pôvod a kvalita vody nie je známa.  
Sortiment HYDRA RAINMASTERu tvorí zaregistrovaný a patentovaný dvojitý filter (model DUO) a trojitý filter (model TRIO). 
Všetky filtre sú vybavené výnimočným predfiltrom s ručným preplachovaním a s uhlíkovým filtrom pre konečnú úpravu vody. 
Kanister s aktívnym uhlíkom môže byť v prevedení s uhlíkovým blokom (typ CB-EC) pre vyššie prietoky, alebo s uhlíkovým 
granulátom (typ LA) pre potreby lepšej kvality filtrácie. HYDRA RAINMASTER TRIO je naviac vybavený jemnou 
sekundárnou filtračnou vložkou (FA) za vložkou s aktívnym uhlíkom za účelom zvýšenia účinnosti filtrácie. 
 
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 
   Dodržiavajte limity použitia udávané na štítku filtra. 
Ak tlak vody presahuje údaj na štítku, chráňte filter zaradením regulátora tlaku. Pre ochranu filtra inštalujte do systému 
prvky pre zachytenie vodných rázov. 
Chráňte filter pred svetelným žiarením. Nevystavujte filter účinkom extrémnych teplôt ( minimálne 4 oC , maximálne 45 oC) 
Používajte pôvodné vložky ATLAS FILTRI. Použitie iných vložiek má za následok stratu záruky. 
 
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
   Filtre HYDRA RAINMASTER sú navrhnuté a skonštruované progresívnymi technologickými riešeniami vrátane samočis-
tiaceho systému. Preplachovanie spätným prúdením odstráni sedimenty na povrchu filtračnej vložky a zvýši účinnosť 
systému. 
Samočistiaci filter , vo verzii RAH so sitkom z nerezu a vo verzii RLH s plastovým sitkom, zabezpečí menovitú filtráciu 90 
mikrónov  alebo menovitú filtráciu 50 mikrónov vo verzii RSH s vrstvenou plastovou vložkou.  
Upchaný (zanesený) filter sa dá jednoducho vyčistiť otvorení ventilu na spodku telesa ( viď obr.FIG 1). 
Táto operácia spôsobí pokles tlaku vo filtri, ktorý stlačí vložku dole a automaticky otočí prúdenie vody smerom von z vložky 
(preplachuje) – viď obr.FIG 2. 
Toto spätné prúdenie presunie nečistoty a nánosy k vypúšťaciemu otvoru. Po uzavretí ventilu v priebehu niekoľko sekúnd 
sa obnovia pôvodné tlakové pomery a vnútorná pružina zatlačí vložku do pôvodnej polohy. ( viď obr. FIG 3) 
 
POZOR !  Vyššie popísaní systém samočistenia (preplachovania ) spätným prúdením sa uskutočňuje len za predpokladu,  
                že tlak v systéme je minimálne 1,8 bar. Inštalujte pred filter manometer, aby ste mohli skontrolovať , že hodnota  
                tlaku dosahuje minimálne túto hodnotu.  
 

 
 
INŠTALÁCIA 
   Pred inštaláciou filtra doporučujeme inštalovať na vstupnú a výstupnú stranu filtra uzatváracie ventily a obtok ( by-pass) , 
ktoré umožnia vybratie flitra zo systému so súčasným zabezpečením dodávok vody (nefiltrovanej ) v systéme. Filtre 
namontujte na stenu pomocou držiaka a skrutiek ( klasická dodávka).Pri pripojení filtra k systému (vstup je označený 
šípkou na hlave filtra), používajte len spojky s valcovým alebo rúrovým závitom (GAS) ako je to ukázané na obrázkoch. 
V prípade potreby použite k pripojeniu filtra flexibilné hadice. 
 
POZOR ! Pri tesnení spojov používajte zásadne len teflónovú pásku. Nepoužívajte iné typy tesnení –má to za následok   
                stratu záruky. 
 
 

Značka Atlas green je značka ATLAS FILTRI pre ekologické výrobky. 
 
Telesá filtrov HYDRA RAINMASTER  sú vyrobené z dobre recyklovateľného plas-
tického materiálu PET, vyrobené patentovanou technológiou dosahujúcu až 60% - 
nú úsporu pri vstrekovaní v porovnaní s klasickými plastmi. Je to  jeden z prí-
spevkov ATLAS FILTRI v súlade s Kyotským protokolom o znížení emisných kvót. 



PRIPOJENIE vypúš ťacieho ( preplachovacieho) ventilu k odvod ňovaciemu otvoru 
   Nasuňte záhradnú hadicu na výstup preplachovacieho ventilu a pripevnite ju montážnou sponou. Hadicu s maximálnou 
dĺžkou 2 m zaveďte potom do odtoku pod úrovňou filtra – viď obr FIG 4A a 4B. 
 
POZOR !  Vyvarujte sa prílišnému ohýbaniu a prekrúteniu hadice- môže to spôsobiť nežiaduci protitlak pri preplachovaní  
                 a následné poruchy. 
 
PRVÉ POUŽITIE 
   Po nainštalovaní filtra a odvodňovacej hadice postupujte nasledovne : 

• otvárajte postupne ventil na vstupe filtra a presvedčte sa, že  voda sa nepresakuje  
• po naplnení filtra vodou, uvoľnením odvzdušňovacej skrutky na hlave filtra odvzdušnite filter. Po vypustení 

vzduchu a úplnom naplnení filtra vodou, zaskrutkujte opäť odvzdušňovaciu skrutku. Pred uvedením do trvalej 
prevádzky, vypustite niekoľko litrov vody. Takto je filter pripravený do trvalej prevádzky. 

 
ÚDRŽBA 
   Vďaka samočistiacemu prednému filtru a správnej a pravidelnej údržbe ( viď ďalej), vlastnosti HYDRA RAINMASTER 
zostávajú dlhodobo zachované. 
 
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 
   Samočistiaci predfilter : 
preplachujte vložku filtra otvorením preplachovacieho ventilu na dobu 15 - 20 sekúnd.  
Vyčistenie / preplachovanie sa uskutoční spôsobom popísaným v Technických špecifikáciách. Ak preplachovanie filtra je 
nedostatočné , opakujte preplachovanie ešte raz alebo viackrát kým nedosiahnete žiaduci efekt. Ak ani to nepomôže, 
postupujte podľa procedúry mimoriadnej údržby – viď ďalej. 
 
   Uhlíkové filtre : 

• vložky CB –EC vymeňte každých 6 mesiacov, alebo keď  zistíte zhoršenie farby, pachu a chute vody resp. dôjde 
k rapídnemu poklesu prietoku 

• vložky LA vymeňte každé 3 mesiace, alebo keď zistíte zhoršenie farby, pachu a chute vody resp. dôjde 
k rapídnemu poklesu prietoku 

   Sekundárny filter ( len u modelu HYDRA RAINMASTER TRIO) 
• vložky jemného filtra FA vymeňte každé 3 až 6 mesiacov súčasne s výmenou vložky s aktívnym uhlím, alebo keď 

dôjde k rapídnemu poklesu prietoku. 
 
Poznámka :   Použité filtračné vložky uložte v zmysle platných nariadení. 
 
MIMORIADNA ÚDRŽBA 
   Samočistiaci predný filter : 
Občas, pravidelné čistenie vložky sa stáva neúčinným pre vytvrdnuté nečistoty na site. V tomto prípade je potrebné vykonať 
nasledovnú mimoriadnu údržbu : 

• uzavrite prívod vody do filtra 
• znížte tlak vody vo filtre otvorením ventilu na výstupe filtra 
• pomocou priloženého špeciálneho kľúča odskrutkujte teleso filtra z hlavy filtra 
• za použitia ochranných rukavíc vyberte zanesenú vložku 
• vložku vyčistite prúdom studenej vody a pomocou jemnej kefy odstráňte nečistoty 
• vložte vyčistenú vložku do telesa filtra 
• naskrutkujte teleso filtra naspäť na hlavu filtra 
• pokračujte v zmysle popisu „Prvé použitie“ 
• vložku samočistiaceho filtra vymeňte každých 24 – 36 mesiacov alebo ak je sitko viditeľne roztrhnuté 

 
   Uhlíkový filter a sekundárny jemný filter: 
Pri odstavení filtra na dlhšiu dobu, odpojte zariadenie od systému, vyberte filtračné vložky a skladujte ich na suchom 
a chladnom mieste do doby ďalšieho použitia. 
 
HĽADANIE PORÚCH 
   Filtre HYDRA RAINMASTER sú vyrábané za prísnych kvalitatívnych kontrol a sú predmetom najprísnejších testov 
účinnosti a odolnosti. Môže sa vyskytnúť rad problémov vyplývajúce  z nesprávnej inštalácie alebo údržby resp. nevhod-
ného použitia, nedbalosti alebo opotrebenia filtra resp. dielcov. 
 
PRÍČINA   PRÍČINA   ODSTRÁNENIE 
netečie voda z kohútika  zanesená vložka   vyčistite vložku postupom mimoriadnej údržby 
    prasknuté teleso filtra  vymeňte teleso a o-krúžok 
    uzavreté ventily resp. by-pass otvorte ich 
tečie nefiltrovaná voda  pretrhnutá vložka   vymeňte vložku 
    zlomená pružina   vymeňte pružinu 
    prepúšťa tesnenie vložky  vymeňte tesnenie 
    otvorený ventil by-passu  zatvorte ventil 
pri samočistení sa vložka  nedostatočný tlak v telese  skontrolujte odvodňovaciu hadicu 
   nevyčistí   špatná poloha vložky v telese vložte vložku správne 
presakovanie vody medzi  poškodené tesnenie telesa vymeňte tesniaci o-krúžok 
   hlavou a telesom filtra    
presakovanie vody u spojov neúčinné tesnenie (Teflón) pridajte niekoľko závitov Teflónu naviac  
presakovanie vody medzi  poškodené tesnenie ventilu vymeňte tesnenie 
  telesom a preplachovacím  
  ventilom 
 



 
 

 
 



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 
Minimálny prevádzkový tlak  1,8 Bar 
Maximálny prevádzkový tlak 8 bar 
Minimálna teplota  +4 oC 
Maximálna teplota  +45 oC 
 
Typ samo čistiacej vložky a 
priepustnos ť Pripojovací  RAH 90 µm RLH 90 µm RSH 50 µm 
prietok Q a tlaková strata ∆P  rozmer Q ∆P Q ∆P Q ∆P 
    l/hod bar l/hod bar l/hod bar 

HYDRA RAINMASTER DUO CB-EC 1/2"  3600 1,5 3600 1,5 3600 1,5 

HYDRA RAINMASTER DUO CB-EC 3/4" 5000 1,5 5000 1,5 5000 1,5 

HYDRA RAINMASTER DUO CB-EC 1" 5700 1,5 5700 1,5 5700 1,5 

                

HYDRA RAINMASTER DUO LA 1/2"  1900 2,2 1900 2,2 1900 2,2 

HYDRA RAINMASTER DUO LA 3/4" 2600 2,2 2600 2,2 2600 2,2 

HYDRA RAINMASTER DUO LA 1" 2900 2,2 2900 2,2 2900 2,2 

                

HYDRA RAINMASTER TRIO CB-EC 1/2"  3500 1,7 3500 1,7 3500 1,7 

HYDRA RAINMASTER TRIO CB-EC 3/4" 4800 1,7 4800 1,7 4800 1,7 

HYDRA RAINMASTER TRIO CB-EC 1" 5500 1,7 5500 1,7 5500 1,7 

                

HYDRA RAINMASTER TRIO LA 1/2"  1800 2,5 1800 2,5 1800 2,5 

HYDRA RAINMASTER TRIO LA 3/4" 2500 2,5 2500 2,5 2500 2,5 

HYDRA RAINMASTER TRIO LA 1" 2800 2,5 2800 2,5 2800 2,5 
 
 
 
Distribútor : 

 
 
 

 
ZÁRUČNÝ LIST  
a osved čenie o akosti a kompletnosti  výrobku  
 
                                                                                            Typ výrobku: ………………………………..................... 
 
   Na akosť , kompletnosť, funkčnosť a bezpečnú prevádzku výrobku poskytuje výrobca záruku  na dobu  24  mesiacov      
odo dňa predaja výrobku užívateľovi. 
   Záruka sa vzťahuje na všetky poruchy spôsobené chybou materiálu alebo nesprávnou výrobou, ktoré sa prejavia 
v záručnej lehote v dodanom výrobku vinou výrobcu. Pokiaľ sa vyskytnú, tak nedostatky budú odstránené na náklady 
výrobcu ( Ustanovenie  426 až 428, 429 – 432, 436 - 441 Obchodného zákonníka ). 
Podmienky pre poskytovanie záruky  : 

• riadne vyplnený záručný list  
• neuplynutie od predaja viac ako  24  mesiacov 
• použitie výrobku len na predpísané účely a dodržanie návodu k použitiu 
• na výrobku neboli vykonané úpravy a zásahy bez súhlasu výrobcu 

 
   Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ u predajcu.  Záruka sa predlžuje o čas po ktorý bol výrobok v oprave. 
 
               Dátum predaja                                                                                 Pečiatka a podpis predajcu                     
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