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©Copyright 2013  Enviro Water Solutions Inc. Všechna práva vyhrazena. 

Všechny údaje zde uvedené jsou vlastnictvím firmy Pelican Water Systems.  Pelican Water Systems neposkytuje 
žádnou záruku jakéhokoliv druhu s ohledem na tento materiál, včetně, ale ne výhradně, předpokládaných záruk 
obchodovatelnosti a vhodnosti užití pro určitý účel.  Pelican Water Systems neručí za technické nebo redakční chyby 
nebo opomenutí, v tomto dokumentu, nebo za náhodné nebo následné poškození v souvislosti s dodáním, výkonem, 
zacházením s tímto dokumentem nebo při jeho používání. Informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“ bez záruky 
jakéhokoliv druhu a mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Tento dokument obsahuje konkrétní 
informace, které jsou chráněny proti kopírování „copyright“.  Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována 
nebo přeložena do jiného jazyka bez předchozího povolení od Pelican Water Systems. Pelican Water Systems je 
společnost Enviro Water Solutions, Inc. company. 
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Technické údaje 

Technické údaje Carbon PC600 Carbon PC1000 

Maximální průtok: 2,3 m3 / hod. 3,4 m3 / hod. 

Minimální tlak: 1,7 bar 1,7 bar 

Maximální tlak: 5,5 bar 5,5 bar 

Maximální podtlak 127 mm Hg                
(sloupec rtuti při 0°C) 

127 mm Hg                
(sloupec rtuti při 0°C) 

Provozní teploty: 2° až 48° Celsia 2° až 48° Celsia 

Rozsah pH 7 až 11 7 až 11 

 
 

Důležité informace 

 Přečtěte si tyto instrukce pečlivě a zjistěte umístění všech prvků před instalací systému. 
 Zkontrolujte vodovodní aj. rozvody v domě, stavební podmínky a elektroinstalaci, aby instalace tohoto 

zařízení proběhla v souladu s tím, co tam dosud bylo instalováno. 
 Instalujte systém na hlavní přívod vody. 
 Systém, který obsahuje elektronické zařízení, nemůže být instalován mimo dům na nechráněném místě. 

 
VAROVÁNÍ 

Pokud je rozvod vody instalován z kovu (je vodivý), např. z mědi nebo z galvanizovaného kovu, pak umělohmotné 
součástky systému přeruší kontinuitu (pokračování) rozvodu.  Důsledkem je vznik bludných proudů elektřiny ze 
špatně uzemněné instalace nebo jiná galvanická aktivita, která neumožní řádné uzemnění systému.  Některé domy 
mohou být postaveny tak, že vlastně podporují uzemnění elektrických zařízení přes kovové rozvody vody.  V každém 
případě, musí být před použitím tohoto systému provedeno přemostění pomocí zemnícího drátu, nejlépe ze 
stejného materiálu jako jsou stávající kovové rozvody vody. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Pokud tento filtr/změkčovač systém instalujete do řádu vedeného ze studny nebo vrtu, systém by měl vycházet 
z parametrů tlakové nádoby.  Nepoužívejte tento systém pro pneumatická nebo hydropneumatická zařízení.  Pokud 
používáte posilovací čerpadlo, potom instalujte tento systém podle parametrů čerpadla. V případě nejasností volejte 
zákaznický servis. 
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Seznam dílů 

Poznámka: Součástí balení jsou následující díly, aby byla instalace možná pro nejrůznější typy potrubí. 

Tabulka č. 1: Seznam dílů 

DÍL POPIS MNOŽSTVÍ 

 

1“ plastová spojka NPT s 
vnějším závitem 
Tvarovka V3007-04 WS1 
2x O-kroužek, 2x ploché 
těsnění a 2x napojení 

1 

 

Sedimentační Předfiltr 
PP5 velký modrý Předfiltr 
Destička pro uchycení, 4x 
šrouby Phillips, 4x šrouby 
s maticí, Předfiltr klíč 

1 

 

Filtrační vložka 
PC40 filtrační vložka do 
sedimentačního 5 
mikronů Před filtru 

1 

 
Vosk  

(Neabrazivní Auto Wax) 1 

 

DÍL POPIS MNOŽSTVÍ 

 

Obtokové ventily 
Vstup / výstup obtokové 
ventily s červenými 
šipkami pro manipulaci 

1 

 

Spojka pro napojení 
hadice 1 

 

Carbon filtr 1 

 
Poznámka: Schématické obrázky nejsou v měřítku. K napojení na váš rozvod můžete potřebovat další tvarovky. 
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Schéma instalace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava na instalaci 

Instalace obtokových ventilů 

 

 

 

 

 

 

 
Obtokové ventily jsou dodány smontované a připravené k instalaci s O-kroužkem, prstýnkem a převlečnou 
rychlospojkou. Přiložte obtokové ventily na hlavu nádrže s povolenými konci orientovanými k nádrži a ručně 
dotáhněte rychlospojku s převlečnou maticí. 
 
Poznámka: Obtokové ventily dodávané k nádrži jsou navrženy pro více filtračních zařízení od společnosti WEVODA. 
To může znamenat, že šipky na obtokových ventilech jsou nastaveny jinak, než ukazuje obrázek č. 2. Pokud jsou šipky 
nastaveny jinak než na obrázku č. 2, otočte s nimi o 180° do zobrazené polohy. 
 

Stěna 

Přívod vody 
ze zdroje 

 

POHLED SHORA 

Odtok vody 
do domu 

Stěna 

Předfiltr 

48 cm 

Carbon filtr Obrázek č. 1 

 

POHLED SHORA 

Červené šipky 

Převlečná rychlospojka 

Hlava nádrže 

Carbon filtr Obrázek č. 2 
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Carbon filtr namočení 

Systém není připraven k použití po dobu nejméně 48 hodin, zatímco probíhá proces namočení Carbon filtru. Prosím 
naplánujte si instalaci. 
 
Poznámka: V průběhu tohoto procesu bude voda proudit ven z vstupního uzávěru obtokového ventilu. Ujistěte se, 
že budete provádět tuto sérii kroků na místě vhodném pro odtok vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Připojte zahradní hadici k spojce pro napojení hadice. 
2. Připojte spojku pro napojení hadice k vstupnímu uzávěru (Upflow) obtokového ventilu a ručně utáhněte. 
3. Naplňte nádrž Carbon filtru, dokud nezačne voda vytékat z druhého vstupního uzávěru (Downflow) 

obtokového ventilu. 
4. Zastavte vodu. 
5. Vyjměte zahradní hadici ze spojky pro napojení. Neodstraňujte zatím spojku. 
6. Nechte nádrž Carbon filtru namáčet na dobu nejméně 48 hodin před instalací nádrže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHLED SHORA 

Obtokové ventily 

Zahradní hadice 

Spojka pro 
napojení hadice 

Carbon filtr 

Obrázek č. 3 

Voda 
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Carbon filtr vypláchnutí 

Neprovádějte vypláchnutí Carbon filtru dokud není dokončen proces namáčení. 
 
Poznámka: V průběhu tohoto procesu bude voda proudit ven z vstupního uzávěru obtokového ventilu. Ujistěte se, 
že budete provádět tuto sérii kroků na místě vhodném pro odtok vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Připojte znovu zahradní hadici k spojce pro napojení hadice na nádrži. 
2. Pomalu otáčejte uzávěr přívodu vody a otevřete ho na 1/4 otáčky pro celý tento proces. 
3. Spusťte vodu přes vstupní uzávěr (Upflow) obtokového ventilu po dobu 15-30 minut, nebo dokud nebude 

voda vytékat ze vstupního uzávěru (Downflow) čistá. 
4. Zastavte vodu. 
5. Odmontujte spojku pro napojení hadice z uzávěru (Upflow) a namontujte ji k uzávěru (Downflow) na 

obtokovém ventilu. 
6. Spusťte vodu přes uzávěr (Downflow) po dobu 1 minuty, nebo dokud voda nepoteče čistá. 
7. Zastavte vodu. 
8. Odmontujte spojku pro napojení od uzávěru a odpojte zahradní hadici od spojky. 

Poznámka: Uschovejte spojku pro napojení zahradní hadice, protože bude použita v budoucnu za účelem výměny 
náplně Carbon filtru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHLED SHORA 

Obtokové ventily 

Zahradní 
hadice 

Spojka pro 
napojení 

Carbon filtr Obrázek č. 4 

Voda 
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Instalace 

Součástky pro předfiltraci 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odšroubuj víčko z modré nádoby filtru. 
2. Odejmi plastové víčko ze sedimentačního Předfiltru. 
3. Umísti filtrační vložku na usazovací trubku v modré nádobě Předfiltru. 
4. Přišroubuj víčko zpět na nádobu modrého Předfiltru. 

 

Instalace předfiltraci 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zastav přívod vody. 
2. Připevni destičku pro uchycení ke stěně použitím šroubů Phillips. 
3. Připevni Předfiltr k destičce pro uchycení použitím šroubů s maticí. 
4. Namaž O-kroužek čistým mazivem před připevněním víčka k nádobě Předfiltru. 
5. Utáhni modrý Předfiltr použitím dodaného klíče (utahuj po směru hodinových ručiček). 
6. Urči rozměr napojení přívodu vody. 

Poznámka: Nádoba Předfiltru je dodána s ukončením  1“ vnitřním závitem na přívodu i odtoku. Pro napojení na Váš 
rozvod bude zapotřebí dodatečná přechodová tvarovka. Před Předfiltr se doporučuje umístit uzávěr vody. 

Víčko Předfiltru 

Modrá nádoba Předfiltru 

Filtrační vložka 

Usazovací trubka 

O-kroužek 

Obrázek č. 5 

Obrázek č. 6 

Přívod vody 
ze zdroje 

Destička pro 
uchycení 

Modrá nádoba Předfiltru 

Půdorys 
Předfiltru 
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Instalace nádrže Carbon filtru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Umísti a vyrovnej změkčovač vody bez soli. 
2. Urči rozměr a materiál potrubí pro přívod vody od Předfiltru a vyber vhodné tvarovky pro napojení na 1“ 

plastovou spojku NPT s vnějším závitem. 
 

       !     VAROVÁNÍ 

Pozor na přílišné utáhnutí tvarovek během instalace 
 
Tabulka č. 2: Tvarovka k napojení na obtokové ventily 

Poznámka: Tvarovka dole je navržena s ¼“, aby umožnila řádné srovnání potrubí. Toto napojení bude těsnit a spojení 
je flexibilní. 

DÍL POPIS MNOŽSTVÍ 

 

1“ plastová spojka NPT s 
vnějším závitem 
Tvarovka V3007-04 WS1 
2x O-kroužek, 2x ploché 
těsnění a 2x napojení 

1 

 

3. Nainstaluj tvarovku na Upflow přívod a Downflow odtok z obtokových ventilů. Postupuj podle diagramu 
dodaného s tvarovkou. 

4. Nainstaluj přívod vody k Upflow přívodní straně obtokových ventilů. 
5. Nainstaluj odtok vody k Downflow odtokové straně obtokových ventilů. 

 

 

POHLED SHORA 

Carbon filtr 
* Dodavatel zákazníka 

vybere vhodné napojení 

1“ plastová spojka NPT 
s vnějším závitem 

Přívod 
vody 

Obtokové ventily 

Vhodná tvarovka * 

Odtok vody 
do domu 

Obrázek č. 7 
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Dokončení instalace 

1. Zkontroluj netěsnosti spojů. 
2. Odlepte ochranný plastový obal z nerezové nádrže filtru. 
3. Přilepte logo výrobku Pelican na požadované místo na nádrži 
4. Namaž nerezovou nádrž dodaným voskem nebo jakýmkoliv jiným neabrazivním autovoskem. Tento proces 

opakuj minimálně 1-2 krát za rok nebo podle potřeby na základě prostředí instalace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       !     VAROVÁNÍ 

Vyhněte se vysoké rychlosti průtoku, jako je vana, užitkových dřezy, zahradní hadice, hromadné sprchy, zavlažování, 
nebo cokoliv, co je považováno za vysoké proudění na prvních 72 hodin, aby se zabránilo omezení průtoku aktivním 
uhlím a zablokování horního koše uvnitř nádrže Carbon filtru, 
 
Carbon prach může být rozpuštěn do rozvodů vody v domě / objektu během prvních několika dnů používání vody po 
instalaci nádrže Carbon filtru. Carbon prach je neškodný, ale může dát vodě šedý vzhled, který by měl zmizet do 
týdne až 10 dnů od instalace v závislosti na používání vody. 
 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 
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Péče a údržba 

 

Sedimentační předfiltr 

Doporučuje se, aby vložka sedimentačního filtru měnila každých 6-9 měsíc v závislosti na množství  
přítomných sedimentů v zásobování vodou. V případě, že je systém v pořádku a tlak se zmenšuje, může to být 
známka, že přišel čas pro výměnu filtrační vložky. Zkontrolujte sedimentační filtr a případně vyměňte vložku.  
 

Výměna vložky předfiltru  

 

 

 

 

 

 

 

1. Vypněte hlavní přívod vody do sedimentačního předfiltru a zapněte obtok všech nádrží otočením obtokových 
ventilů. 

2. Pusťte kohoutek s vodou (studená voda) uvnitř domu, aby se snížil tlak. 
3. Odšroubujte víčko z modré nádoby předfiltru ve směru hodinových ručiček za pomoci dodaného klíče. 
4. Vyjměte stávající vložku předfiltru, kterou zlikvidujte. 
5. Vyjměte těsnící O-kroužek a očistěte jeho drážky. Namažte O-kroužek mazivem, například čistým silikonovým 

tukem. Vraťte O-kroužek zpět a stiskněte ho dolů do drážky dvěma prsty.  
Poznámka: Tento krok je důležitý, aby bylo zajištěno řádné těsnění filtru. Ujistěte se, že O-kroužek sedí v 
drážce. Pokud O-kroužek vykazuje poškození, protáhl se, nebo je zvlněný, vyměňte ho za nový. 

6. Umístěte novou vložku sedimentačního předfiltru na usazovací trubku uvnitř modré nádoby předfiltru. 
7. Našroubujte víčko předfiltru zpět na nádobu předfiltru. 
8. Zapněte pozvolna hlavní přívod vody, aby se předfiltr naplnil vodou a dejte obtokové ventily nádrží zpět do 

provozní polohy. 
9. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody. 

 

 

 

 

Víčko Předfiltru 

Modrá nádoba Předfiltru 

O-kroužek 

Sedimentační Předfiltru 

Usazovací trubka 

Obrázek č. 9 
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Možné potíže 

Potíž Řešení 

Tlak klesá během vyplachování Carbon filtru 

Vypněte vodu a nechte nádrž asi 30 minut, aby se 
aktivní uhlí usadilo z koše uvnitř nádrže. Klesne-li 
tlak znovu, nechte systém stát 72 hodin. V náplni 
aktivního uhlí je vzduch, který se musí z nádrže 
vypustit. Po uplynutí 72 hodin, pokračujte ve 
vyplachování pomalým otevíráním přívodu vody. 

Voda vytéká v horní části nádrže v okolí hlavy 
Možná budete muset otočit hlavou nádrže, abyste 
ji utáhli. Hlava je nainstalovaná dotažením rukou, 
nepřetáhněte moc (jen otočte rukou na pevno).  

Nádrž je nakloněná na jednu stranu, nebo není ve svislé poloze 

V případě, že nádrž není ve svislé poloze, zvedněte 
nádrž 15 cm a klepněte s ní na zem, až se nádrž 
srovná do svislé polohy. Dno nádrže je kulaté a 
spodní držák umožňuje nádrži stát svisle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voda v nádrži je šedá 

To je normální u všech filtrů s aktivním uhlím a 
bude to pomalu slábnout. Aktivní uhlí v nádrži 
může mít uvnitř vzduchové kapsy, které při 
uvolnění zabarví vodu do šeda. Uhelný prach je 
neškodný. 

Tlak vody se snižuje 

Doporučuje se měnit vložku předfiltru každých 6-9 
měsíců v závislosti na množství usazenin ve vodě. 
V případě, že systém je v pořádku a tlak se 
zpomaluje, může být čas na výměnu vložky.  

Nevyrovnaná 
nádrž 

Nevy-
rovnaný 

držák 

Držák 

Držák 

Nevyrovnaná 
nádrž 
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Záruka 

 

Prodloužená záruka: 

Společnost WEVODA s.r.o. zaručuje koncovému uživateli ("zákazník"), že jeho nádrže, ventily, hlava, bypass, kování, 
náplně a trubky ("položky") budou bez vad materiálu a zpracování při normálním použití a servisu po dobu 
minimálně 5 let od zprovoznění systému. Záruka se nevztahuje na závady nebo poškození v důsledku zanedbání, 
zneužití, úpravy, nehody, nesprávného použití, fyzického poškození, jinou kvalitu vody mimo pokyny pro systém 
nebo poškození v důsledku požáru, živelných pohrom, nebo zamrznutí. Prodloužená záruka je podmíněna registrací 
systému na webových stránkách www.wevoda.cz nejdéle 60 dní po jeho zprovoznění. 
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Formulář pro registraci prodloužené záruky  

 

Odešlete tento formulář pro registraci záruky poštou nebo navštivte www.wevoda.cz k vyplnění formuláře online. 

  
Vaše jméno   

  
Váš email   

 

na tento email odejde potvrzení o záruce 

Váš telefon   

  Název výrobku   

  Model   

  
Sériové číslo   

 

serial number 

Číslo objednávky   

  Datum instalace   

  
Místo instalace 

  

  PSČ   

  
Stát   

  Instalační firma   

 

pokud jste si nainstalovali sami, políčko vynechte 

 

Odešlete na adresu: 
WEVODA s.r.o. 
Ochoz u Brna 324 
664 02 
Česká republika 
 
nebo elektronicky na email: obchod@wevoda.cz 
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Certifikace výrobku 

 

UPOZORNĚNÍ 
Nepoužívejte zařízení tam, kde voda není mikrobiologicky bezpečná, nebo v případě vody neznámé kvality bez řádné 
dezinfekce před nebo za filtr/změkčovač Combo systémem. 

 

    
 

 

V3007-xx obtokové ventily - WWQA Gold Seal certifikováno podle NSF / ANSI standard  
44 na bezpečnost materiálu a integritu konstrukce  

 

 

US Green Building Council 

 

 

 

 

 

 

 


