
Pr ovozní návod 

 
Čís l o ar t i kl u:  261 51 

Ver ze 1.1 německá 

Svět el ný f i l t r UV�� 



Strana 2 
 

OBSAH 

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU DŮLEŽITÉ POKYNY 

 Důležité pokyny 2 

 Před uvedením do provozu 2 

 Řádné používání 3 

 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 

 Popis přístroje 5 

 Uvedení do provozu 6 

 Údržba 7 

 Odstraňování závad 8 

 Technická data 9 

 Prohlášení o shodě EU 10 

 Poznámky 11 

• Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k 
obsluze a bezpodmínečně dodržujte 
všechny pokyny.  

 
• Seznamte se s pomocí tohoto návodu s 

přístrojem a jeho obsluhou. 
 
• V zájmu vlastní bezpečnosti dodržujte 

všeobecné bezpečnostní předpisy. 
 
• Pokud přístroj předáváte jiným osobám, 

předejte s ním vždy i tento návod k 
obsluze. 

 
• Tento přístroj používejte jen pokud je 

kompletně smontovaný. 

• Při silném nárůstu řas ve vaší vodě se 
většinou nejedná o problém vašeho 
filtračního systému, ale o vlastnosti 
vašeho jezírka. Malá hloubka vody a 
malý objem jezírka vede ke zvýšenému 
růstu řas.  

• Pokud filtrační systém používáte ve 
vodě s rybami, filtrační výkon podstatně 
klesá. To je způsobeno tím, že počet ryb 
na krychlový metr je většinou podstatně 
vyšší než ve volné přírodě a proto také 
spotřeba krmiva a s tím spojené 
množství nečistot a výkalů je podstatně 
vyšší. 

• Použitím filtru je možno omezit růst řas. 
Rozptýlené látky, které zakalují vodu, se 
minimalizují, takže dochází k vyčištění 
vody. Je podporováno vytvoření 
biologické rovnováhy. 
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POZNÁMKY 

Expoziční čas, potřebný k usmrcení různých mikroorganizmů: 

Název Čas (s) 

Bacillus Anthracis 0,3 

Clostridium 0,3 

Dysentery bacilli 1,5 

Escherichia coli 0,4 

Staphylococcus Albus 1,3 

Micrococcus Candidus 0,4 

Bakterie 

Název Čas (s) 

Spóry 

Aspergillus Niger 0,3 - 6,7 

Mucor Mucedo 4,6 

Penicillium Roquforti 0,9 - 3,0 

Blue-Green Algae 10 - 40 

Nematode Eggs 3,4 

Green Algae 1,2 

Protozoa 4,0 - 6,7 

Řasy 

Název Čas (s) 

Bakteriofágy 0,2 

Influenza 0,3 

Poliovirus 1 0,8 

Virus Hepatitis B 0,8 

Rybí 
nemoc 

Lenkoderma 2,7 

Infections pancreatic 
necrosis 

4,0 

Epizootic 
haematopcietic 

necrosis 
1,6 

Virus  



PROHLÁŠENÍ S SHODĚ EU 

Strana 10 

Prohlášení o shodě EU 
 
podle přílohy II 1 A směrnice EU - 2006/42/EG 
 

Berlan GmbH 
 
Kirchstraße 71 - 73 
D-08248 Klingenthal 
 
TÍMTO PROHLAŠUJEME ŽE NÁSLEDUJÍCÍ VÝROBEK 
 
OZNAČENÍ: světelný filtr UV-C BLF111UVC 
 
V DODANÉM PROVEDENÍ SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ SMĚRNICE: 
 
2006/42/EG,       2004/108/EG, 2006/95/EG 
 
 
 
 
BYLY POUŽITY NÁSLEDUJÍCÍ HARMONIZOVANÉ NORMY EN A NÁRODNÍ NORMY: 
 
DIN EN 60335-1:2002,    DIN EN 60335-2-41, EN 60598-2-1, DIN EN 61000-6-2 
 
EN 61000-6-3 
 
 
Prohlášení o shodě pozbývá platnosti v případě provedení změn neschválených výrobcem. 
 
 
Klingenthal, 29.01.2010  

K-H Kopplin 
      Pověřenec QM 
 
Číslo artiklu: 26151   Archivační číslo: 26151 2030 10 01 D 
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• UV-záření odstraňuje choroboplodné 
bakterie a zárodky z vašeho jezírka nebo 
akvária. 

• Chraňte síťový kabel a elektrické přípojky 
před vlhkostí. 

• Dodržujte všechny pokyny včetně 
bezpečnostních pokynů. 

• Při montáži připojovacího potrubí dbejte 
na to, aby na přístroj nepůsobilo žádným 
mechanickým tlakem nebo tahem.  

• Dále dbejte na správné připojení 
přívodního a odvodního potrubí.  

• Zajistěte, aby závity přípojek nebyly příliš 
pevně utaženy, aby tak nedošlo k jejich 
poškození.  

• Používejte vhodné těsnící prostředky 
(například O-kroužky, těsnící pásku atd.). 

• Zkontrolujte těsnost přípojek. Netěsné 
přípojky vedou k závadám a mohou 
způsobit poškození filtrační jednotky. 

• Za provozu pravidelně pomocí průzorů 
uzavíracího kotouče kontrolujte funkci 
UV-lampy.  

• Pro filtr použijte vhodné čerpadlo. 
Čerpadlo nesmí překročit maximální tlak 
0,3 BARU! 

 
 

• Pozor! Přístroj je vybavený 
UV-lampou. Ultrafialové záření 
může vést k oslepnutí a 
poškození kůže! UV-lampu nikdy 

nepoužívejte bez přístroje! 
• Před uvedením přístroje do provozu 

nechte odborně zkontrolovat, zda 
uzemnění, nulování a ochranné zapojení 
proti cizím proudům vaší domovní 
elektrické sítě odpovídá bezpečnostním 
předpisům a zda funguje bezvadně. 

• Přitom dodržujte u vás platné předpisy a 
směrnice. 

• Všechny osoby, které tento přístroj 
obsluhují nebo udržují, se musejí 
seznámit s návodem k obsluze a musejí 
být informovány o potenciálních 
nebezpečích. 

• Děti přístroj nesmějí používat. 

• Pokud se děti zdržují v blízkosti přístroje, 
musejí být pod pečlivým dohledem. 

• Dodržujte všeobecné bezpečnostní 
předpisy a veškerá ustanovení pro 
ochranu při práci a zdravotní předpisy. 

• Zajistěte bezpečné uložení přístroje, 
pokud ho nepoužíváte.  

• Nepoužívaná filtrační zařízení musejí být 
uložena na suchém, nezamrzajícím a 
vysoko položeném místě nebo na 
nepřístupně uzavřeném místě.  

• Přístroj nepoužívejte k účelům, ke kterým 
není určený. 

 

ŘÁDNÉ POUŽITÍ 

• Světelný filtr UV-C je určený výhradně 
pro soukromé použití v zahradách, pro 
čištění zahradních jezírek a vody s nebo 
bez ryb. 

• Přístroj můžete používat uvnitř i venku. 
• Součástí řádného použití jsou 

bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny stále 
dodržujte stejně jako platné pokyny pro 
elektrické připojení. 

• Přístroj nikdy nepoužívejte v kombinaci s 
chemickými látkami a čistícími prostředky.  

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ 
POKYNY 
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• Zajistěte, aby při nepoužívání přístroje, 
před údržbou a při přepravě mezi 
pracovišti byla vždy vytažena síťová 
zástrčka. 

• Při připojování k elektrické síti se ujistěte, 
že je vypnutý spínač. 

• Před uvedením přístroje do provozu 
zkontrolujte poškozené nebo netěsné díly. 

• Zkontrolujte nastavení, spoje a umístění 
pohyblivých dílů.  

• Poškozená ochranná zařízení a díly musí 
vyměnit zákaznická služba, není li v 
návodu k obsluze uvedeno něco jiného.  

• Používejte jen schválené prodlužovací 
kabely. Tyto kabely nesmějí být při 
průřezu 1,5 mm2 / 2,5 mm2 delší než 50 
m / 100 m. 

• Dále se smějí používat jen gumové hadice 
se zkráceným označením H05 RNF.. 

• Při opravách používejte jen schválené 
náhradní díly.  

• Přístroj musí být napájený a jištěný 
jističem svodových proudů s 
dimenzovacím proudem ne vyšším než 30 
mA.. 

 
• Před každým použitím zkontrolujte 

přístroj, síťový kabel a zástrčku na 
poškození.  

• Vadné kabely se nesmějí opravovat, ale 
musí je kvalifikovaný odborník vyměnit za 
nové.  

• Přístroj nepřemísťujte taháním za 
elektrické kabely, ale přenášením za 
rukojeť. 

• Pravidelně kontrolujte, zda všechny 
matice, šrouby a jiné upevňovací díly jsou 
pevně utažené. 

• Tento návod dobře uložte, abyste jeho 
informace měli kdykoli poruce. 

• Tento přístroj se nesmí používat k čerpání 
agresivních, leptavých, hořlavých nebo 
výbušných kapalin. 

• Přístrojem nefiltrujte slanou vodu, čistící 
prostředky a potraviny.  

• Zajistěte, aby síťový kabel, síťová 
zástrčka a předřadný přístroj nebyl 
umístěný v zaplaveném prostoru.  

 
• Pro zabránění zamrznutí za určitých 

klimatických podmínek se přístroj musí 
skladovat v suchém stavu (to znamená 
kompletně vyprázdněný). 

• Provoz světelného filtru je povolený jen s 
čerpadly do maximálního provozního 
tlaku, uvedeného v technických datech. 
Při použití čerpadla s vyšším provozním 
tlakem může filtr ztratit těsnost a může tak 
dojít k vyprázdnění jezírka. 

• Pro dosažení optimální účinnosti 
filtračního systému nesmí teplota 
filtrované kapaliny klesnout pod 10 °C. 

• Přístroj postavte stabilně do minimální 
vzdálenosti 2 metry od svého zahradního 
jezírka. Dbejte na to, aby se vodní 
přípojky filtru nacházely nad vodní 
hladinou. 
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TECHNICKÁ DATA  

 Model  BLF111UVC 

 Jmenovitý výkon  11 W 

 Síťová přípojka  230 V / 50 Hz 

 UV-C výkon  11 W 

 Maximální tlakové zatížení filtru  0,3 bary 

 Maximální výkon filtru  10000 litrů 

 Maximální průtočné množství  asi 1700 l / hod 

 Minimální teplota vody  10 °C 

 Celkové rozměry  375 mm x 245 mm x 110 mm 

 Hmotnost  asi 2,1 kg 
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

• Postupujte prosím podle tabulky odstraňování závad. 
 
• Pokud se tímto postupem závada neodstraní, spojte se prosím se svým odborným 

prodejcem. 

 Závada Možná příčina Odstranění 

Voda není 
správně čistá 

Znečištěný filtr 
Zanesená UV-lampa 

Znečištěný skleněný válec UV-
lampy 

Vyčistěte filtr 
Vyměňte UV-lampu 

Vyčistěte skleněný válec UV-
lampy 

Dopravní 
množství klesá 

Znečištěné pouzdro filtru 
Připojené dopravní čerpadlo 

znečištěné nebo vadné 
Připojené dopravní hadice 

ucpané nebo zalomené 

Vyčistěte filtr 
Zkontrolujte připojené dopravní 

čerpadlo 
Zkontrolujte dopravní hadice 

UV-lampa 
nesvítí 

(v průzoru) 

UV-lampa je vadná 
Předřadný přístroj je vadný 

Poškozený síťový kabel 
Vadná elektrická přípojka 

Nestisknutý bezpečnostní spínač 

Vyměňte UV-lampu 
Nechte zkontrolovat předřadný 

přístroj, síťový kabel a svou 
elektrickou přípojku. 

Zkontrolujte bezpečnostní spínač v 
patici lampy. 

 

POPIS PŘÍSTROJE 
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Obr. 1: 
 1 - patice žárovky 
 2 - těsnící kroužek 
 3 - skleněný válec 
 4 - těsnící kroužek 
 5 - převlečná matice 
 6 - uzavírací kotouč 
 7 - převlečná matice 
 8 - vstupní připojovací hrdlo 
 9 - těsnící kroužek 
10 - pouzdro filtru 
11 - držák 
12 - přísavka 
13 - těsnící kroužek 
14 - převlečná matice 
15 - výstupní připojovací hrdlo 
16 - předřadný přístroj 
17 - UV - zdroj 

Obr. 1 

Obr. 2 

Obr 2: 
A1 - bezpečnostní spínač patice žárovky 
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Funkce filtračního zařízení: 
• Voda se dostává do filtru pomocí 

vhodného dopravního čerpadla přívodním 
potrubím čerpadla. 

• Voda pak prochází UV-komorou filtru. Zde 
se voda ozařuje krátkovlnným UV-
zářením, které má za následek snížení 
růstu řas, a které zabíjí choroboplodné 
zárodky a bakterie v jezírku. 

 
 
Montáž: 
• Přístroj se dodává do značné míry 

předem smontovaný. Musíte pouze 
připojit připojovací hrdlo na vstup, výstup 
a kontrolní zátku na přístroji a provést 
jeho přizpůsobení použitému průměru 
hadic. 

• Zkontrolujte správné nasazení všech 
těsnění na přípojkách a také uvnitř na 
skleněném válci. Není li některé těsnění 
správně nasazeno, může to vést k 
vniknutí vody do elektrických 
konstrukčních dílů.  

• Zpětnou hadici do jezírka / akvária 
připojte na přípojku (15). 

• Přívodní hadici ze svého jezírka / akvária 
připojte na přípojku (8). 

 
 
• Pamatujte na to, že pro přívod vody je 

nutno použít vhodné čerpadlo! Čerpadlo 
smí mít maximální dopravní výkon 1700 
litrů za hodinu a nesmí překračovat 
maximální dopravní tlak 0,3 baru! Jinak 
může dojít k poškození filtru a ovlivnění 
výkonu filtru. 

• Filtr upevněte na vhodné místo buďto 
pomocí obou držáků (11) nebo použijte 
přísavku (12) k upevnění na skleněnou 
tabuli, například na akvárium. 

 
 
 

UVEDENÍ DO PROVOZU 

• Při montáži dbejte na to, aby patice 
žárovky vždy směřovala nahoru a aby tak 
voda filtrem protékala zdola nahoru. 

• Pamatujte na to, že filtr musí být umístěný 
v dostatečné vzdálenosti od jezírka a že 
nesmí být překročený maximální výškový 
rozdíl 2 metry mezi hladinou jezírka a 
filtrem! 

 
 
Filtrační provoz zařízení: 
• Potom co jste připojili všechna potrubí k 

přístroji, můžete filtr uvést do provozu. 
• Zapněte své dopravní čerpadlo. 
• Síťovou zástrčku UV-lampy zasuňte do 

vhodné zásuvky. Přitom dodržujte 
veškeré bezpečnostní pokyny! 

• Průzorem (3) zkontrolujte funkci UV-
lampy. 

• Doporučujeme vám provést zpětné 
potrubí do jezírka například přes malou 
kaskádu. tím se přefiltrovaná voda navíc 
obohatí kyslíkem. 

 
 
• Při vypínání zařízení nejdříve odpojte 

síťovou zástrčku UV-přístroje a až potom 
vypněte dopravní čerpadlo. 

• Přístroj vyřaďte z provozu včas před 
prvním mrazem. Přitom filtr kompletně 
vyprázdněte a vyčistěte. Přístroj uložte na 
nezamrzajícím místě, nepřístupném pro 
děti. 
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• Konstrukční díly namontujte v opačném 
pořadí. Skleněný válec pomalu a opatrně 
zatlačte do pouzdra a dejte pozor, aby 
nedošlo k poškození těsnícího kroužku! 

• Poškozená těsnění okamžitě vyměňte, 
neboť jinak může voda proniknout do 
elektroinstalace. 

 
Poznámka! 
• V patici lampy je zamontovaný 

bezpečnostní spínač. Tento spínač brání 
funkci UV-lampy ve vymontovaném 
stavu.  

• Dbejte stále na to, aby patice žárovky 
byla zcela a pevně našroubovaná na 
pouzdru filtru, neboť jinak nedojde ke 
stisku bezpečnostního spínače a UV-
lampa nesvítí! 

 
Výměna UV-lampy: 
• UV-lampa by se měla vyměnit nejpozději 

po 8000 provozních hodin, neboť v 
průběhu času ztrácí výkon. 

• Přístroj demontujte podle výše 
uvedeného popisu pro jemné čištění. 

• Postupujte opatrně, neboť UV-lampa i 
skleněný válec v přístroji jsou velmi 
křehké! 

• Samotná UV-lampa je jen nasazená, 
vytáhněte ji z objímky a vyměňte za 
novou.  

• Používejte jen lampy se stejnou délkou a 
výkonem! 

• Při montáži postupujte v opačném pořadí. 
Dávejte pozor na to, aby všechna těsnění 
správně seděla na svém místě, aby 
nedošlo k netěsnosti přístroje. 

• Pravidelně kontrolujte pevné utažení 
všech šroubů. 

• K čištění přístroje nepoužívejte žádné 
chemické čistící prostředky. 

• Před jakýmkoli čištěním a údržbou vždy 
vytáhněte síťovou zástrčku. 

 
Čištění filtru:    
• Za provozu se vnitřní skleněný válec po 
čase zanese usazeninami. Tak nemůže 
na vodu přes skleněný válec dopadat 
dostatek UV-záření. Výkon filtru se tak 
stále snižuje a skleněný válec se musí 
vyčistit. 

• Zde máte podle stupně znečištění dvě 
možnosti. 

 
Hrubé čištění filtru:  
• Na přívod (8) připojte odtok (hadici) a její 

konec zaveďte do odpadu. 
• Na odtok (15) připojte přívodní hadici, 

kterou připojíte na přívod čisté vody a filtr 
propláchněte čistou vodou v opačném 
směru. 

 
Odstranění jemných nečistot:  
• Přitom mohou připojovací hadice zůstat 

připojené k přístroji, filtr se však musí 
vypustit.  

• Otevřete horní kryt filtru (patice lampy 1) a 
vyjměte ho spolu s UV-lampou. 

• Postupujte opatrně, aby nedošlo k 
poškození UV-lampy a předřadného 
přístroje. 

• Nyní opatrně vytáhněte skleněný válec z 
pouzdra filtru. 

• Skleněný válec důkladně vyčistěte čistou 
vodou.  

• Nepoužívejte žádné chemické čistící 
prostředky, neboť případné zbytky, které 
zůstanou na skleněném válci, se mohou 
dostat do vašeho jezírka. 

• Dbejte na to, aby se do skleněného válce 
nedostala žádná vlhkost. 

ÚDRŽBA 


