
Navodila za vgradnjo in montažo
podzemni žlebni filter

Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja:
PROSIGMA PLUS d.o.o.

Limbuška 2, 2341 Limbuš
Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09

 info@prosigmaplus.si
www.prosigmaplus.si

DŠ: SI19873662

Firma in sedež distributerja: 
REWATEC GmbH

Bei der Neuen Muenze 11, D-22145 Hamburg
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1. Področje uporabe

Podzemni žlebni filter se uporablja za filtriranje deževnice iz strešnih površin za uporabo pri 
zalivanju ter pri nadomeščanju pitne vode v uporabi za pralne stroje in WC kotličke.   

Priporočljiva priklopna površina strehe je okrog 150 m².  

2. Zunanje mere

3. Sestava

A  Žleb (obstoječ), maximani zunanji 
premer 102mm

B  Povezovalna cev iz umetne snovi 
DN100, 150mm dolžine, možen dvig po 
žlebni cevi

C  Pokrov, snemljiv

D  elastična udarna plošča na pokrovu

E  Izvlečna filtracijska košara, z 
odprtinami 0,9mm, 

F  Ohišje filtra

G  Iztočna cev DN100 k zbiralniku 
deževnice (obstoječa)
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4. Vgradnja

A, B, C .... glej točko 3 

1   Polnilni material kot izkop, vrhnja plast tal ali podobno

2.  Plast, ki je vodoprepustna in odporna proti zmrzovanju (pesek, gramoz,..)

3.  Obstoječa tla

Pomembna navodila:

- Mera 120mm (razmak med pokrovom filtra in spodnjim robom žleba) ne sme biti manjši, da je 
mogoč normalen izvlek filterne košare. Glej točko 5.

- Zadnja pričvrstitev cevi žleba na steno mora biti višje od 270 mm nad tlemi. Tako se lahko 150 
mm dolg povezovalni del na žlebu dvigne dovolj visoko. Glej točko 5.

- Po potrebi lahko filter pritrdite na steno s priloženimi deli. 
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5. Delovanje in vzdrževanje

5.1 Delovanje

Za zagotovitev varnega in nemotenega delovanja se mora filtrirna košara redno izprazniti. Časovni 
razmik praznjenja je odvisen od:

- velikosti priključene strehe;

- krajevnih posebnosti pri padavinah, predvsem od števila in količine močnih nalivov;

- količine umazanije.

Ti vplivi so od kraja do kraja zelo različni, tako da se pravilni časovni razmakčiščenja filtra določi 
na podlagi praktičnih izkušenj. 

Filterna košara se lahko z nekaj prijemi enostavno izvleče. Glej spodnje slike! 

5.2 Vzdrževanje

Prilepljeno umazanijo – predvsem na filterni košari – je potrebno odstraniti. To je možno z vodnim 
curkom ter pomočjo krtače in sredstav za ročno pranje posode. 

Časovni razmak tega čiščenja nam določijo izkušnje in večkratno kontroliranje filtra.

REWATEC GmbH marec 2013

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Ne odgovarjamo za tiskarske napake.
Navodila so sesavni del garancijske izjave.

Pri vgradnji upoštevajte navodila kakor tudi vse druge predpise v zvezi z vgradnjo in varnostjo.
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