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ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ  
FIBERGLASS FILTERING MONOBLOC 

IKARUS 
 

 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Ύψος / Height 1,20 / 1,29 [m] 

Πλάτος / Width 1,00 [m] 

Μήκος / Lenght 0,95 [m] 

Όγκος / Volume 0,60 / 0,80 [m3] 

  
ΜΑΖΑ 
MASS 
Βάρος / Weight 60-90 [kg] 

  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ  
EQUIPPED FILTERS 
Μοντέλο / Model Διάμετρος Ø / Diameter Ø 
PANAMA TOP 500, 650 
  

ΕΚΔΟΣΗ SKIMFILTRE 
SKIMFILTRE VERSION 

 

Μοντέλο / Model  
SKIMFILTRE c/ αντλία 1,00 cv / SKIMFILTRE w/ pump 
1,00 hp 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
DESCRIPTION 
Φίλτρο τοίχου από υαλοβάμβακα με αρθρωτό καπάκι με κλείσημο.  
Κατάλληλο για αντλία και φίλτρο χωρητικότητας έως 15 m3 / h. 
Fiberglass filtering monobloc with cover and with closure. 
Suitable to contain pump and filter up to 15 m3/h. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
Arrangements 
Τοποθετήστε το φίλτρο υαλοβάμβακα σε μία ενισχυμένη βάση, κατά προτίμηση από σκυρόδεμα που παρέχει 
σταθερότητα ώστε να αποτραπούν θραύσεις που προκύπτουν από ασυνήθιστες καταπονήσεις. 
Γραμμή αποστράγγισης κατάλληλη για σύνδεση με τη μονάδα πίεσης του τοιχώματος φιλτραρίσματος, για τη 
διαδικασία αντίστροφης πλύσης του φίλτρου. 
Τροφοδοσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλώ σημειώστε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις 
πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό.  
(Προαιρετικά) Γραμμή αποστράγγισης με την επίδραση της βαρύτητας που συνδέεται με το φίλτρο, 
προκειμένου να απορροφηθεί όλο το νερό που υπάρχει στο φρεάτιο. Συνιστάται να δοθεί η μέγιστη προσοχή 
και να εφαρμοστούν τεχνικά κατάλληλες λύσεις, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή του νερού μέσα στο 
φρεάτιο. 
Place the fiberglass filtering monobloc on a reinforced base, preferably concrete maded, to give stability and 
prevent breakage resulting from inappropriate solicitations. 
Provide an outlet for the pressured water, of the filter-washing. 
Provide a power supply line with an adequate section, in accordance with National standard. Remember that all 
electrical connections must be performed by a qualified technician 
(Optional) Provide a drain by gravity, in order to dispose any water present in the filtering monobloc. It is 
recommended to place utmost priority and implement appropriate technical solutions to prevent the return of 
the water inside the trap. 
Εγκατάσταση 
Installation 
Το φίλτρο τοίχου από υαλοβάμβακα εγκαθίσταται σε ένα από τα τοιχώματα της δεξαμενής,  σύμφωνα με το 
ισχύον ηλεκτρικό πρότυπο, κατά την εγκατάσταση. 
Η πλήρωση πρέπει να πραγματοποιείται από την εταιρεία εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εδάφους ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική πίεση στις πλευρές του φίλτρου. Για το λόγο 
αυτό η εταιρεία εγκατάστασης θα λάβει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα για τη συγκράτηση του 
υλικού πλήρωσης. 
Συνιστάται η χρήση μη συμπιέσιμου υλικού για την πλήρωση της κατασκευής. 
Συνιστάται η κατασκευή περιμετρικού τοιχώματος για τη στήριξη του εδάφους. 
Το ανώτερο άκρο του φίλτρου πρέπει να προβάλλει τουλάχιστον 5 cm από το το έδαφος για να αποφευχθεί η 
διείσδυση του νερού, λόγω ισχυρών βροχών, πλημμυρών κλπ . 
The fiberglass filtering monobloc must be placed on a wall of the swimming-pool, in compliance with the 
electrical standard in force at the time of laying. 
Filling must be done, by the installer, taking into account the characteristics of ground in order to avoid 
excessive pressure on the sides of filtering monobloc. For this reason, the installer will take all the necessary and 
appropriate measures to retain the filling material. Use of incompressible material is recommended for the 
construction filling. 
A perimeter wall around he filtering monobloc is recommended. 
The top lid must rise at least 5 cm from the ground to prevent the water infiltration, due to heavy rains, 
flooding, etc... 
Συμβουλές 
Advice 
 
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο παγώματος των ηλεκτρικών συσκευών το χειμώνα, προτείνεται: 
Η εκκένωση του υδραυλικού κυκλώματος. 
Η αφαίρεση και αποθήκευση των αντλιών και των ηλεκτρικών στοιχείων σε ξηρό μέρος προστατευμένο από 
τις καιρικές συνθήκες. 
To prevent frost risk of electrical devices it’s suggested: 
1)The emptying of hydraulic circuit; 
2) The removal and storage of the pumps and any electrical elements in a dry and protected from the weather is 
suggested. 
 
Σημειώσεις 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο μπορούν να αλλάξουν κατά την κρίση του υπευθύνου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σύμφωνα με 
τις τροποποιήσεις του προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο : θα είναι ευθύνη του πελάτη κατά τη στιγμή της παραγγελίας να επαληθεύσει την 
αντιστοιχία του προϊόντος με τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Τεχνικό Δελτίο. 
Τυχόν τεχνικά διαγράμματα σε αυτό το έγγραφο έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς. 
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Note 
The information contained in this document may be changed at the discretion of the person in charge, without prior notice, together with the modifications of 
the product in question to this document: it will be the customer’s responsibility to verify the persistent correspondence of the product to the information 
sheet. 
Any technical diagrams reproduced in this document are for information purposes only and are not valid for regulatory purposes. 


