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Úvod
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto
přístroje. Touto domovní filtrační stanici jste získali přístroj, který se nachází
na nejnovějším stavu techniky. Tato domovní filtrační stanice je vhodná
pro použití ve studené pitné vodě až do teploty vody a okolí maximálně
30°C.
Tato domovní filtrační stanice se používá do instalací pitné vody
k filtrování a snížení tlaku pitné vody. Vstupní tlak max. 16 barů může být
nastaven na výstupní tlak 1,5 až 6 barů. Výrobcem nastavený výstupní
tlak činí 4 bary,
Všechny funkce této filtrační stanice byly před dodáním svědomitě
přezkoušeny. Pokud by se přesto vyskytly problémy, obraťte se na nejbližší zákaznickou službu (viz také kapitola 12).
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Značky výrobků:
V této dokumentaci používané značky výrobků jsou chráněné a zapsané značky výrobků
příslušných vlastníků.
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1. K tomuto návodu k obsluze

Návod k obsluze musí být vždy k dispozici na místě používání domovní
filtrační stanice. Tento návod k použití má usnadnit seznámení se s
domovní filtrační stanicí a využití možností používání podle určeného
účelu. Návod k obsluze obsahuje důležitá upozornění k bezpečnému,
odbornému a hospodárnému provozu domovní filtrační stanice.
Obsahuje základní pokyny, které musí být dodrženy při instalaci, provozu
a údržbě. Dodržování těchto pokynů pomáhá zabránit ohrožení, snížit
náklady na opravy a zvýšit spolehlivost a životnost domovní filtrační
stanice. Návod k obsluze si musí přečíst a aplikovat ho každá osoba, která
je pověřena pracemi na domovní filtrační stanici, např.:
> instalací
> provozem
> servisem (údržba, inspekce, opravy)
Instalaci a údržbu smí provádět pouze personál autorizovaný výrobcem,
který je způsobilý splnit pokyny uvedené v návodu k použití a předpisy
specifické pro danou zemi.
Kromě návodu k obsluze a zákonných úprav protiúrazové prevence
platných v zemi použití a na místě nasazení se musí dodržovat také
uznaná odborně technická pravidla pro bezpečnou a odbornou práci. Proto
si musí přečíst návod k použití bezpodmínečně před instalací, uvedením
do provozu a údržbou montér, odborný personál i provozovatel. Musí se
dodržovat nejen všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole
„Použití podle určeného účelu“, nýbrž i speciální bezpečnostní pokyny,
které jsou uvedené v jiných hlavních bodech.
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Verwendete Einheiten und Symbole

2. Použité jednotky a symboly

2. Verwendete Einheiten und Symbole
Die in dieser Betriebsanleitung
enthaltenen
Sicherheitshinweise
sind
mit označeny
folgenden
Bezpečnostní
pokyny obsažené
v tomto
návodu k obsluze
jsou
následujícími
symboly:
Symbolen gekennzeichnet:

Upozornění
na existující
ohrožení
Hinweis auf bestehende
Gefahren
Výstraha před elektrickým napětím
Warnung vor elektrischer Spannung

Utahovací momenty předepsané výrobcem
Vom Hersteller vorgeschriebene Anziehmomente

Tipy použití a jiné informace

Anwendungstipps und andere Informationen

Upozornění umístěná přímo na domovní filtrační stanici
nebo na montážní otočné přírubě, jako jsou např.:

Direkt am Einbaudrehflansch bzw. an der Hauswasserstation angebrachte
Hinweise, wie z. B.:

>
>
>
>
>

směr průtoku (viz obrázek dole)
Fließrichtung
typový
štítek(siehe Abb. unten)
Typenschild
pokyn pro čištění

> Reinigungshinweis

musí
býtunbedingt
bezpodmínečně
respektována
uchovávána
v čitelném
stavu.
müssen
beachtet und
in vollständigalesbarem
Zustand
gehalten werden.

Odchylně od mezinárodních jednotek SI (SI = System International,
Abweichend
von den
internationalen
SI-Einheiten
(SI = System
International)
tj.
mezinárodní
systém)
se používají
následující
jednotky
a pojmy: werden
folgende Einheiten und Begriffe verwendet:

Jednotka
Přepočet
Umrechnung
bar		 1 bar = 105 Pa = 0,1 N/mm2
bar
1 bar = 105 Pa = 0,1 N/mm2
palec		
3/4“ = DN 20
3
Zoll
/4"
= 1“
DN=20
		
DN 25
1"
= DN=25
		1
1/4“
DN 32
Einheit

1 1/4" = DN 32
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3. Všeobecně
3.1 Účel použití
			 (viz kapitola „Bezpečnost“)
Tato domovní filtrační stanice byla vyvinuta pro použití ve studené
pitné vodě (do max. 30°C) (voda z komunálního vodovodního
rozvodu). Před montáží do jiných médií než do vody nebo do vody
s přísadami musí být provedena bezpodmínečně konzultace s
výrobcem.
Tato domovní filtrační stanice se používá v instalacích pitné vody k filtraci
a snižování tlaku pitné. Omezení použití viz kapitola 4.1 „Použití podle
určeného účelu“.
			 (viz kapitola „Bezpečnost“)
Domovní filtrační stanice zbavuje vodu hrubozrnných a jemnozrnných částic, které jsou větší nebo stejné jako otvory síta domovní
filtrační stanice. Částice, které jsou menší než dodané otvory síta
a kaly nemohou být z vody odfiltrovány, nezpůsobují však žádné
problémy.
Hrubozrnné a jemnozrnné částice mohou vyvolat
poškození korozí způsobené cizími látkami ve formě
důlkové a bodové koroze (korozní články s rozdílným
provzdušněním) v rozvodech studené vody a zařízeních
pro přívod teplé vody a musí být proto odstraněny.
Kromě toho mohou vést k funkčním poruchám armatur, kontrolních a regulačních zařízení či citlivých přístrojů a zapříčinit další technické poruchy
v domovní instalaci.
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3.2 Rozsah dodávky
>
>
>
>

Návod k montáži a obsluze
Otočná montážní příruba s bajonetovým přípojem a šroubením
Hotově předmontovaná domovní filtrační stanice
Klíč na vnitřní šestihran

Prosím, zkontrolujte okamžitě po vybalení úplnost zásilky a její poškození
při přepravě, neboť pozdější reklamace už nemohou být uznány.
3.3 Zkušební značky
Domovní filtrační stanice odpovídají technickým pravidlům pro instalaci
pitné vody podle norem DIN 1988, DIN EN 13443-1, DIN 19628 a DIN
EN 1567 (tlakový stupeň PN16) pro mechanické filtry/ domovní filtrační
stanice v oblasti pitné vody. (Zažádáno o značku DIN-DVGW)

7

4. Bezpečnost
4.1 Použití podle určeného účelu
Instalace a používání domovní filtrační stanice podléhá právě platným
národním předpisům. Kromě návodu k obsluze a zákonných úprav
protiúrazové prevence platných v zemi použití a na místě nasazení se
musí dodržovat také uznaná odborně technická pravidla pro bezpečnou
a odbornou práci.
Filtrovaná voda musí odpovídat evropské směrnici pro pitnou vodu!
Před použitím s vodou jiné kvality nebo s přísadami musí být bezpodmínečně provedena konzultace s výrobcem/ dodavatelem!

Domovní filtrační stanice je vhodná pro použití ve studené pitné vodě
až do teploty okolí maximálně 30°C. Je vyrobena podle nejnovějšího stavu techniky a uznaných bezpečnostně technických pravidel
v Německu.
Domovní filtrační stanice smí být užívána výlučně tak, jak je to popsáno
v návodu k obsluze. Jiné použití nebo použití nad tento rámec je v rozporu
s určeným účelem. Při použití v rozporu s určeným účelem a při
nedodržování symbolů ohrožení či bezpečnostních pokynů existují
dodatečná ohrožení. Za škody, které při tom vzniknou, neručí výrobce/
dodavatel. Riziko nese výhradně uživatel. K použití podle určeného účelu
patří také dodržování návodu k obsluze. Před použitím domovní
filtrační stanice nad rámec použití uvedený v návodu k obsluze musí
být bezpodmínečně provedena konzultace s výrobcem/dodavatelem.
Domovní filtrační stanice se smí používat pouze v bezvadném technickém
stavu, v souladu s určeným účelem a při respektování návodu k obsluze!
Poruchy funkce necháte okamžitě odstranit!
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4.2 Použité materiály
Používané materiály jsou odolné vůči fyzikálnímu, chemickému a
korozivnímu namáhání a splňují požadavky DIN EN 13443-1, DIN 19628
(„Mechanicky působící filtry v instalaci pitné vody“) a DIN EN 1567
(„Armatury budov - omezovače tlaku a kombinace omezovačů tlaku pro
vodu“). Všechny materiály jsou hygienicky a fyziologicky nezávadné.
Plasty přicházející do kontaktu s pitnou vodou vyhovují směrnici KTW
Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) a pracovního listu DVGW
W270. Kovové materiály splňují požadavky DIN 50930-6.
4.3 Ohrožení při nerespektování
Konkrétně může nerespektování obecných symbolů ohrožení vést např.
k následujícím ohrožením:
> selhání důležitých funkcí domovní filtrační stanice
> ohrožení osob elektrickými a mechanickými účinky
> ohrožení osob a okolí úniky
Každý způsob práce pochybný z hlediska bezpečnosti musí být zakázán.
Nerespektování tohoto návodu k obsluze a jeho bezpečnostních pokynů
může mít za následek jak ohrožení osob, tak i životního prostředí a
domovní filtrační stanice.
4.4 Tlak vody
Tlak vody nesmí překročit 16 barů vstupního tlaku. V případě tlaků v síti
nad 16 barů (i krátkodobě) už nesmí být domovní filtrační stanice instalována. Tato domovní filtrační stanice se používá v instalacích pitné vody
k filtrování a snižování tlaku pitné vody. Vstupní tlak maximálně 16 barů
může být nastaven na výstupní tlak 1,5 až 6 barů. Výstupní tlak nastavený
výrobcem činí 4 bary.

9

4.5 Elektrické přístroje/zařízení
		
		
		

Pod domovní filtrační stanicí nebo v její bezprostřední
blízkosti se nesmí nacházet žádná elektrická vedení
a přístroje!

Elektrické přístroje/zařízení, které nejsou chráněny proti stříkající vodě a
nacházejí se v blízkosti domovní filtrační stanice, mohou být poškozeny
vodou, která vystupuje z domácí filtrační stanice při zpětném proplachování
nebo následkem neodborného použití. Jsou-li elektrické přístroje/zařízení
připojeny na přívod proudu, může dojít navíc ještě ke zkratu. Pro osoby
existuje v tomto případě nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Elektrické
přístroje/zařízení nacházející se v bezprostřední blízkosti musí být proto
chráněny proti stříkající vodě, příp. musí odpovídat zákonným předpisům
pro mokré prostory (IP44).
5. Požadavky na montážní místo
			 (viz kapitola „Bezpečnost“)
K zajištění bezporuchového provozu musí být dodrženy níže uvedené
požadavky.
>
>

>
>

Teplota okolí nesmí překročit 30°C! Při vyšších teplotách nebo při
přímém slunečním svitu může dojít k poškození materiálu nebo až
k prasknutí zvonu filtru.
K bezpečnému odvedení odpadní vody (zpětné proplachování)
v provozu a také při eventuálně se vyskytujícím defektu zařízení musí
být přesně dodrženy údaje uvedené v kapitole 6 „Montáž“! Pokud
nemůže být odpadní voda (zpětné proplachování) bezpečně a úplně
odvedena, potom je možné, že vzniknou věcné škody na budově a
zařízení způsobené vodou.
Prostor pro instalaci musí být suchý a bez nebezpečí zamrzání.
Nepovolané osoby nesmí mít do prostoru přístup.
Domovní filtrační stanice nesmí být vystavena žádným silným
nárazům.
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Anforderungen an den Einbauort | Einbau | Einbaumaße

>

Před domovní filtrační stanici musí být nainstalován uzavírací
může být přerušen
přívod vody
při instalaci,
> ventil!
Vor der Tím
Hauswasserstation
muss ein Absperrventil
installiert
sein! Damit údržbě,
kann
opravách
a
chybné
funkci
domovní
filtrační
stanice.
Lze takder
zabránit
die Wasserzufuhr bei Installation, Wartung, Reparatur und Fehlfunktion
zaplavení
a většímu
poškození
zařízení
domácnosti vodou.
Hauswasserstation
unterbrochen
werden.
Überschwemmungen
und größere
> Zařízení
může
být
namontováno
na
všechny
obchodně běžné rozvody
Wasserschäden an Hauseinrichtungen lassen sich so vermeiden.
pitné vody.
> Das Gerät kann an alle handelsüblichen Trinkwasserleitungen angebaut werden.
> Instalace domovní filtrační stanice před měřičem vody není zásadně
> Die Installation der Hauswasserstation vor dem Wasserzähler ist grundsätzlich
dovolena.
nicht erlaubt.

(siehekapitola
Kapitel „Sicherheit”)
			 (viz
„Bezpečnost“)

Domovní filtrační stanici instalujte zásadně ve svislé poloze!
Die Hauswasserstation
grundsätzlich
senkrechter
dies
Pokud
to není dodrženo,
potomin může
vodaLage
ze installieren!
zpětného Wird
proplachu
nicht
beachtet,
so
kann
das
Rückspülwasser
unkontrolliert
austreten
und
zu
nekontrolovatelně vytékat a dojít ke škodám způsobeným vodou.
Wasserschäden führen.

6.
6. Montáž
Einbau

obrázek 1
Abbildung 1

6.1 Montážní rozměry
6.1 Einbaumaße
CLEAR domovní filtrační stanice - montáž otočné montážní příruby
horizontálně/vertikálně.
(Tabulka rozměrů na další straně)
Abbildung 1:
CLEAR Hauswasserstation – Montage Einbaudrehflansch horizontal/vertikal
(Für Maßtabelle bitte umblättern)
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Einbaumaße | Montage des Einbaudrehflansches

CLEAR Hauswasserstation

CLEAR domovní filtrační stanice
CLEAR RD 3/4"

(alle Maße in mm)
(všechny rozměry v mm)

A:
RDEinbaulänge
= průměr trubky

A: Montážní
délka
mit Verschraubungen

CLEAR RD
3/4“

CLEAR RD 1"

CLEAR RD 1 1/4"

1“

1/4“

CLEAR RD

CLEAR RD

180

195

230

180
100

195
100

230
110

B: Gerätebreite

122

122

122

C: Höhe oberhalb Rohrmitte

155

155

155

D: Höhe unterhalb Rohrmitte

272

272

148
148

272

272

E:
Tiefe bisdo
Rohrmitte
E: Hloubka
středu trubky

272

83
83

148
148

50
50

83
83

153
153

50
50

88
88
50
50

se
šroubením
ohne
Verschraubungen
bez šroubení

B: Šířka přístroje

C: Výška nad středem trubky
D: Výška pod středem trubky

F:
Tiefe Filtermitte
bisdo
Rohrmitte
F: Hloubka
od stř. filtru
stř. trubky
G: Ø
Připojení trubky
G:
ø Rohranschluss

G1: Ø
hadice
G1:
ø Přípojky
Schlauchanschlussstück

100
122
155

13
13

100
122
155

13
13

110

122
155
272

13
13

6.2 Montage des Einbaudrehflansches
6.2 Montáž otočné montážní příruby

Die Montage erfolgt mit dem mitgelieferten Einbaudrehflansch. Der EinbaudrehMontáž se provádí pomocí otočné montážní příruby. Tato příruba slouží
flansch dient als Verbindungselement mit der Hauswasserinstallation. Er ist sowohl

jako spojovací prvek s instalací domovní filtrační instalace.
Je vhodná pro horizontální i vertikální potrubí.

für waagerechte als auch für senkrechte Rohrleitungen geeignet.

Der Einbaudrehflansch muss in Fließrichtung installiert werden. Diese ist durch

Otočná
příruba
musí
einen
Pfeilmontážní
gekennzeichnet
(Abb.
2). být nainstalována ve směru průtoku.
Tento směr je označen šipkou (obr. 2).

Profilflanschdichtung
Profilové těsnění

příruby		

obrázek 2

Abbildung 2
(siehe Kapitel „Sicherheit”)

			 (viz kapitola „Bezpečnost“)

Bei Nichtbeachtung ist eine Funktion der Hauswasserstation nicht möglich. Dies
führt
mit der Zeit zu einem
steigenden
Při nerespektování
není
možnáDruckverlust.
funkce domovní filtrační stanice.
Die
Flanschfläche
des
Einbaudrehflansches
To vede časem ke stoupající ztrátě muss
tlaku.vertikal stehen! Der Einbaudrehflansch
muss
so
montiert
werden,
dass
keine
mechanischen
aufPlocha příruby u otočné montážní příruby
se musí státVerspannungen
vertikálně. Otočná
treten!
Ansonsten
kann
es
zu
einer
mechanischen
Beschädigung
bis
hin
zum
Bruch
montážní příruba musí být namontována tak, aby se nevyskytovala

žádná mechanická pnutí. Jinak může dojít k mechanickému poškození
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až k prasknutí potrubí nebo montážní otočné příruby. Z toho mohou
vzniknout větší škody způsobené vodou. Osoby, které se zdržují v blízkosti
domovní filtrační stanice jsou v tomto případě vystaveny z důvodu většího
množství vody zdravotnímu
Při montáži |je
třebades
dbát
na to, aby
Montage riziku.
der Hauswasserstation
Ableiten
Rückspülwassers
nepůsobily žádné větší síly na potrubí, otočnou montážní přírubu a
domovní
filtrační
Profil profilového
těsněníDaraus
příruby
musígrößere
směřovat
der Rohrleitung
oderstanici.
des Einbaudrehflansches
kommen.
können
kWasserschäden
otočné montážní
přírubě
(obrázek
2).
Pokud
by
to
nebylo
dodrženo,
resultieren. Personen, die sich in der Nähe der Hauswasserstation
potom
může
k netěsnostem
a kgrößeren
vytékáníWassermengen
vody. Přitomeinem
mohou
vznikat
aufhalten,
sinddojít
in diesem
Falle durch die
gesundškody
způsobené
vodou
na
domu
a
zařízení.
heitlichen Risiko ausgesetzt. Beim Einbau ist deshalb darauf zu achten, dass keine
großen Kräfte auf Rohrleitung, Einbaudrehflansch und Hauswasserstation einwirken.
Das Profil der Profilflanschdichtung muss zum Einbaudrehflansch zeigen (Abb. 2).
6.3. Montáž domovní filtrační stanice
Wird dies nicht beachtet, so kann es zu Undichtheiten und zum Austreten von Wasser kommen. Dabei können Wasserschäden an Haus und Einrichtung entstehen.
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> Die zwei Schrauben in der Frontseite mit einem Innen-Sechskantschlüssel
mehrfach abwechselnd festschrauben (Abb. 5).
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6.4 Ableiten des Rückspülwassers
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Für das Rückspülwasser muss ein ausreichend dimensionierter Abwasseranschluss

6.4 Odvádění vody ze zpětného proplachu
Ableiten des Rückspülwassers
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obrázek 8

Abbildung 8

			 (viz kapitola „Bezpečnost“)
Ableiten des Rückspülwassers

Instalaci smí provádět pouze způsobilý odborný personál.
Bezpodmínečně respektujte kapitolu(siehe
„Použití
určeného účelu“!
Kapitel podle
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provádět
zpětné
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Deshalb müssen die Rohrleitungen gegebenenfalls zusätzlich fixiert bzw. gestützt
werden. Zur bequemen Bedienung und Wartung unbedingt die angegebenen Ab-

Dodržujte,
prosím, bezpodmínečně kapitolu
stände einhalten. Oberhalb und unterhalb der Hauswasserstation sollten minde6.4 „Odvádění
proplachovací vody“ a 7.3 „Proplachování“!
stens 250 mm Freiraum eingehalten werden. Diese Abstände sind notwendig, um
die Rückspülung ordnungsgemäß durchführen zu können.
Bitte beachten Sie unbedingt Kapitel 6.4 „Ableiten des Rückspülwassers“ und
7.3 „Rückspülung“!

obrázek 9

obrázek 10

Abbildung 9

Abbildung 10
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7. Zařízení v provozu

Ruční kolečko omezovače tlaku
(ovládání viz kapitola
„Nastavení tlaku“)
Filtrovaná voda

Otočná
montážní příruba

Posuvný ukazatel dalšího
termínu proplachování
Manometr výstupního tlaku

Přívod vody

Přístupové šroubové
otvory k upevnění domovní
filtrační stanice

Zvon filtru
Kryt zvonu filtru
Ruční kolečko
pro ovládání proplachování
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7.1 Popis funkce
Přes otočnou montážní přírubu proudí nefiltrovaná voda do domovní
filtrační stanice. Voda proudí přes jemný filtr zvnějšku dovnitř. Filtrovaná
nečistota zůstává viset na tkanině síta jemného filtru. Přichycená nečistota
je vidět zvnějšku přes průhledný zvon filtru. Filtrovaná voda proudí dále do
omezovače tlaku. Nastavený výstupní tlak lze zjistit na tlakoměru. Potom
opouští filtrovaná voda domovní filtrační stanici přes otočnou montážní
přírubu. Filtr obsahuje postříbřenou jednotku sacích trubek na vložce
síta ochranného filtru jako optimální ochranné preventivní opatření proti
zárodkům mikroorganismů. Pokud má být trvale zachována ochranná
profylaxe proti zárodkům, musí být po roce vyměněna jednotka sací
trubky autorizovaným personálem. Funkce ochranného filtru tím ovšem
není omezena.
7.2 Uvedení do provozu
Před uvedením do provozu (první uvedení do provozu nebo uvedení
do provozu po údržbě) domovní filtrační stanici naplňte vodou a
odvzdušněte!
> Za tím účelem se naplní domovní filtrační stanice vodou otevřením
předřazeného uzavíracího ventilu. Domovní filtrační stanice je nyní pod
tlakem sítě.
> Uzavřený vzduch musí být potom ihned odstraněn z domovní
filtrační stanice, aby se zabránilo poškození instalace tlakovými
rázy. Odvzdušňování domovní filtrační stanice se provádí pomocí
zpětného proplachování a otevřením zapojené výtokové armatury
(viz kapitola 6.4 „Odvod proplachovací vody“).
Po zpětném proplachu a odvzdušnění je domovní filtrační stanice
připravena k provozu.
Respektujte, prosím, kapitolu 4.1 „Použití podle určeného účelu“!
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7.3 Zpětný proplach
K odstranění filtrovaných nečistot z tkaninového síta jemného filtru
musí být domovní filtrační stanice proplachována v zadaných cyklech
(= čištěna).
			
Zpětný proplach domovní filtrační stanice se provádí
			
filtrovanou vodou. Přívod vody k domovní instalaci
				s filtrovanou vodou zůstává během procesu
			
proplachování zachován. Během zpětného proplachu
			
se nemůže dostat na stranu čisté vody žádná nefiltrovaná
			 voda.
Celkový postup zpětného proplachu se provádí otočením ručního kolečka
o jednu celou otáčku. Ruční kolečko se současně stará o volný výtok.
Otáčením ručního kolečka v libovolném směru rotují tři sací žlábky kolem
tkaniny síta. Současně se otevírá patentovaný keramický proplachovací
ventil na spodní straně domovní filtrační stanice, takže může odtékat
proplachovací voda. Filtrovaná voda proudí zevnitř ven přes plochu síta do
sacích žlábků a přitom strhává zachycené částice. Tkanina síta jemného
filtru se čistí. Současně se čistí vnitřní strana průhledného zvonu filtru
stíracími lištami sací trubky. Pokračujte s otáčením ručního kolečka tak
dlouho, až zapadne. Tím se opět uzavře keramický proplachovací ventil
a proces proplachování je ukončen.
			
			
			

Tento proces proplachování se může v případě potřeby
opakovat. Jak stupeň znečištění, tak i proces čištění lze
sledovat zvnějšku.

Tento proces proplachování musí být provádět až do zapadnutí
ručního kolečka! Pokud se proces uzavírání přeruší před zapadnutím,
potom není keramický proplachovací ventil úplně zavřený. Důsledkem
toho je pak stálé vytékání vody. Přitom může kromě vysoké spotřeby
dojít ke škodám způsobeným vodou, zejména pokud není proplachovací
voda odváděna tak, jak je to popsáno v kapitole 6.4 „Odvádění vody ze
zpětného proplachu“.
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7.4 Interval zpětného proplachu
Domovní filtrační stanice musí být propláchnuta:
> nejpozději každé dva měsíce
> když klesá tlak vody
> když je vložka síta domovní filtrační stanice viditelně znečištěna
		
		
		
		

Na domovní filtrační stanici je umístěn posuvný
ukazatel. Dá se posunovat po měsíční stupnici.
Tím lze zobrazit termín dalšího potřebného zpětného
proplachu.

			 (viz kapitola „Bezpečnost“)
Je-li interval až k dalšímu zpětnému proplachu delší než 2 měsíce,
potom může dojít k zanesení domovní filtrační stanice zárodky
mikroorganismů. Kvalita vody může potom výrazně klesnout.
Nepovolané osoby nesmí domovní filtrační stanici obsluhovat!
Osoby, které obsluhují domovní filtrační stanici, musí dodržovat
návod k obsluze.
Při nedodržení se musí počítat s věcnými škodami a zraněním osob.

			 (viz kapitola „Bezpečnost“)
U nových instalací se podle zkušeností v počátečním období zesíleně usazují nečistoty. V tomto případě musí být prováděn častější
proplach než normálně.
Pokud se neproplachuje včas, může dojít k poškození síta. Větší množství
filtrovaných částic může deformovat tkaninu síta a v extrémním případě
může dojít k protržení síta. Takto už není zaručena funkce domovní
filtrační stanice. Kromě toho může vést větší množství nečistot
k mechanickému poškození funkce proplachování.

19

7.5 Nastavení tlaku
Tlak 4 bary nastavený výrobcem lze změnit takto:
> Ruční kolečko omezovače tlaku vytáhněte nahoru za prohlubně
rukojeti. Tím se odstraní pojistka proti otáčení.
> Výstupní tlak nastavte otáčením ručního kolečka doprava (+ zvyšování
tlaku) nebo doleva (- snižování tlaku). Rozsah nastavení je volitelný
od 1,5 do 6 barů.
> Otevřete krátkodobě jedno odběrové místo za domovní filtrační
stanicí. Tím dojde k odlehčení tlaku a může být odečten nastavený
tlak.
> Pokud bylo dosaženo požadovaného nastavení, zatlačte ruční kolečko
omezovače tlaku stlačeno dolů až k zapadnutí. Potom je opět aktivní
pojistka proti otáčení.
7.6 Údržba a oprava
			 (viz kapitola „Bezpečnost“)
Před pracemi na domovní filtrační stanici, které překračují obsluhu
podmíněnou provozem, musí být domovní filtrační stanice zbavena
tlaku! Při nedodržování může dojít nekontrolovatelnými výtoky vody
k poškození domu vodou. Musí být přesně dodržovány pokyny uvedené
v kapitolách 6 a 8 „Montáž“ a „Údržba“.
7.7 Přestavby / změny / náhradní díly
			 (viz kapitola „Bezpečnost“)
Smí být používány pouze originální náhradní díly!
Svévolné přestavby a změny jsou z bezpečnostních důvodů zakázány!
Mohou ohrozit funkci domovní filtrační stanice, vést k netěsnosti a
v extrémním případě k prasknutí domovní filtrační stanice. Natištěné
zkušební značky jsou platné pouze při použití originálních náhradních dílů.
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7.4 Interval zpětného proplachu
			 (viz kapitola „Bezpečnost“)
Pokud musí být domovní filtrační stanice odpojena od příruby
nebo odšroubována, musí být bezpodmínečně respektována
kapitola 1 „Použití podle určeného účelu“!
>
>

>

>

Přírubové plochy chraňte před poškozením! Poškozené přírubové
plochy už nemohou těsně zavírat. Vytékající vodou může být
poškozen dům a zařízení.
Zajistěte, aby se do domovní filtrační stanice nemohla dostat žádná
nečistota! Tato nečistota se může dostat při opětovném uvedení
domovní filtrační stanice do provozu do kontaktu s pitnou vodou
a může být do ní vypouštěna. Osoby, které konzumují znečištěnou
vodu, jsou zdravotně ohroženy.
Domovní filtrační stanici udržujte bez nebezpečí zamrzání!
Mrazem může v dutých prostorách stanice zmrznout uzavřená voda,
přičemž může být domovní filtrační stanice poškozena mechanicky
tak, že se stane při provozním tlaku netěsnou nebo praskne. Vytékající
voda může způsobit větší škody v domě. Kromě toho mohou být
zraněny osoby, které se zdržují v bezprostřední blízkosti filtrační
stanice, odlétávajícími díly filtru.
Při opětovném uvedení domovní filtrační stanice do provozu
postupujte jako u nové stanice.
8. Údržba
8.1 Čištění

			 (viz kapitola „Bezpečnost“)
Pro čištění skříně a průhledného zvonu filtru používejte pouze čirou
pitnou vodu. Látky s vysloveně polárním charakterem, jako např.
alkoholy, koncentrované minerální kyseliny, kyselina mravenčí, fenol, m-kresol, tetrahydrofuran, pyridin, dimetylformamid a směsi z chloroformu
a metanolu nesmí být v čisticí vodě. Tyto látky mohou napadat chemicky
plastové díly, což může vést ke zkřehnutí a až k prasknutí.
21

			 (viz kapitola „Bezpečnost“)
Univerzální čističe pro domácnost a čističe skla, rozpouštědla, výpary
rozpouštědel, laky a čističe obsahující alkohol vedou ke zkřehnutí
a silné tvorbě povrchových trhlin nebo až k prasknutí plastových
dílů. Čističe tohoto druhu se proto nesmí používat.
8.2 Záruka a údržba
Abyste obdrželi zákonný nárok na záruku, je podle DIN 1988, část 8,
potřebné, aby se „…proplachování provádělo podle stávajících provozních
podmínek, nejpozději ovšem každé 2 měsíce…“.
Dále je zapotřebí roční „…přezkoušení nastaveného výstupního tlaku
u tlakového měřícího přístroje (vizuální kontrola) při nulovém a špičkovém
průtoku (velký odběr) …“.
K úspěšnému užívání i několik let po uvedení do provozu je nutná
pravidelná údržba zařízení.
V oblasti techniky budov je toto upraveno normou DIN 1988, část 8.
Smlouva o údržbě zajišťuje nejlépe dobrou provozní funkci a to i po
uplynutí záruční doby.
Je třeba usilovat o to, aby pravidelná údržba a pořízení spotřebního a
rychle opotřebitelného materiálu probíhala přes odbornou řemeslnou firmu
nebo tovární servisní službu (viz kapitola 4 „Bezpečnost“).
Respektujte, prosím, kapitolu 4.1 „Použití podle určeného účelu“!
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9. Porucha
Otevření přístrojů a výměnu dílů zatížených vodním tlakem smí provádět
pouze autorizované osoby, aby byla zaručena bezpečnost a těsnost přístrojů.
Pomoc při poruchách:
Porucha

Dobíhá voda ze
zpětného proplachu!

Průtok vody klesá!

Příčina

Keramický ventil
proplachování není
zcela zavřený.

Nečistota
v keramickém ventilu
proplachování
Je ucpáno síto.

Netěsnosti u domovní
filtrační stanice!
Zvon filtru je zakalený! Domovní filtrační stanice byla vystavena
Vlasové trhliny na
vyšším teplotám nebo
zvonu filtru
rozpouštědlům.
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Odstranění

Zpětné proplachování
opakovat a potom otáčet ručním kolečkem
až do zapadnutí!

Provést zpětný
proplach.

Informujte instalatéra nebo nejbližší
zákaznickou servisní
službu.

Informujte instalatéra nebo nejbližší
zákaznickou servisní
službu.

Ersatzteilliste

10. Ersatzteilliste
10. Seznam
náhradních dílů

16
1

20

22

21

2
3
7

4

24
19

18

23
25

5
6

26

8
16

9

17

15
13
12
11

27

28

14

29
30

10

31

33

34

24
24

32

Pol.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
19
20
21
22
		
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Název
Šroub s válc. hlavou M6 x 130
Ruční kolečko omezovače tlaku
Šroub s válc. hlavou M5 x 10
Aretovací adaptér
O-kroužek 52 x 3,5
O-kroužek 25 x 3,5
Kartuš omezovače tlaku ****
Protihlukové síto
Základní skříň
Kryt vpředu (kompletní)
Šroub s válc. hlavou M8 x 60
Šroub Delta PT 2,5 x 10
O-kroužek 3 x 1
Manometr (kompletní)
Tlačná pružina
Profilové těsnění příruby ****
Přírubový kroužek (kompletní)
Zadní kryt (CLEAR RD 3/4“)
Zadní kryt (CLEAR RD 1“)
Zadní kryt (CLEAR RD 1 1/4“)
ŠroubDelta PT 4 x 10
Vložka síta
Sací trubka, postříbřená *
Sada náhr. dílů trubka síta/sací trubka,
postříbřená ****
O-kroužek 18 x 2,5 ****
Vyplachovací ventil, předmontovaný
Dno sací trubky
Zvon filtru
Příruba
Kryt zvonu filtru
Šroub do plechu s čočkovou hlavou 3,9x13
Distanční podložka
O-kroužek 6,07 x 1,3
Hadicová přípojka, předmontovaná
Převlečná matice
Ruční kolečko pro zpětné vyplachování

Interval výměny * = 1 rok / **** = 4 roky
25

Kus
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Objed.č.
1650134
1120807
1621116
1120798
1200113
1200114
2150128
1400071
1120809
2170479
1650426
1650428
1200396
2170483
1650424
1200218
2170467
2170471
2170468
2170472
1650427
2070302
2070349
2070338

2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1200291
2170497
1120533
2170439
1420013
1120803
1650289
1120478
1200137
2170182
1120214
1120802

11. Technická data
Pro všechny velikosti přístrojů platí:
> Jmenovitý průtok v čistém stavu při hodnotách uvedených v tabulce.
> Maximální okolní teplota a teplota vody: 30°C.
> Filtrovaná voda musí odpovídat evropské směrnici pro pitnou
vodu!
> Závitové připojení podle DIN EN 10226-1.
Jmenovitý tlak:
Jmenovitý tlak označuje tlakový stupeň, podle kterého musí domovní
filtrační stanice vyhovovat požadavkům norem DIN EN 13443-1, DIN
19628 a DIN EN 1567. Maximální provozní tlak je nižší, aby se zajistila
optimální funkce domovní filtrační stanice.
Model domovní filtrační stanice CLEAR

CLEAR RD

CLEAR RD

CLEAR RD

Jmenovitý průtok

2,3 m3/h

3,6 m3/h

5,8 m3/h

se šroubeními

180 mm

195 mm

230 mm

3,4 kg

3,5 kg

Montážní délka
bez šroubení
Hmotnost

Objemový proud proplachu
Provozní tlak

Jmenovitý tlak

3/4“

100 mm
cca 0,3 l/s

1,5 - 10 barů
PN 16
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1“

100 mm
cca 0,3 l/s

1,5 - 10 barů
PN 16

1/4“

110 mm
4,1 kg

cca 0,3 l/s

1,5 - 10 barů
PN 16

12. Zákaznická služba
Přejeme Vám stále bezporuchový provoz. Pokud byste ovšem měli
problémy nebo dotazy, je Vám ochotně k dispozici pro poskytnutí informací
oddělení zákaznické služby firmy JUDO Wasseraufbereitung GmbH
- výrobce filtrů CLEAR.
Německo:
Tel. +49 (71 95) 6 92-115, 116, 117, 118

„Mit innovativen Systemen schaffen wir
effiziente Lösungen für das professionelle Handwerk.“

Francie:
Tel. +33 (3) 88 65 93 94

Alles aus einer Hand:
VIS Vorwand-Installations-System

Vormontierte Elemente | Schienen-Befestigungssystem | Barrierefrei

Doporučujeme Vám naléhavě,
abyste uzavřeli smlouvu o údržbě za účeCONNECT Rohrinstallation, Fittingsysteme
Presssystem
| Stecksystem
| Mehrschicht-Verbundrohre
lem provádění pravidelné
kontroly
bezvadné
funkce přístrojů na úpravu
FLEX Isolierungen
vody.
Kälte | Wärme | Solar

FLAM Brandschutz

Abschottung | Manschetten
| Tape
| Kitt | Mörtel lze přihlížet pouze tehdy,
K nárokům na záruku a odpovědnosti
za
produkt
Befestigungsund Montagesysteme
pokud je přesně dodrženCLIC
návod
k obsluze.
Rohrschellen | Montageschienen

TOOLS Werkzeuge, Arbeitsmittel
Trennscheiben | Werkzeugkoffer

CLEAR Wasseraufbereitung
Filtration | Enthärtung

FLOW Mobile Pumpen
Tauchpumpe | Hebeanlagen

CARE Chemiewirkstoffe
Reinigen – Pflegen – Warten | Mitnahme-Sortiment

EASYSTORE Lagermanagement-System
Regal | Etikett | Barcode | Karton

Návod k montáži a obsluze CLEAR

© CONEL GmbH, Margot-Kalinke-Str. 9, 80939 Mnichov

GC-P-AnlClearRD10-0911-JH1.indd 28

1702238 • 2010/12

08.12.10 19:13

Veškeré údaje obrázků, rozměrů a provedení jsou uvedeny s platností k datu tisku.
Vyhrazujeme si změny, které slouží technickému pokroku a dalšímu vývoji.
Modelové a výrobkové nároky nemohou být uplatněny.
Platné pro: země EU a Švýcarsko
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Správa a Logistické centrum
Kvítkovická 1633
763 61 Napajedla
Tel.: 577 110 611, Fax: 577 110 659
E-mail: gienger.zl@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Krnovská 1020/16
792 01 Bruntál
Tel.: 733 610 988
E-mail: bruntal@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Brněnská 289
664 41 Holasice
Tel.: 547 425 160
E-mail: gienger.kp@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Svatopluka Čecha 2088/13
741 11 Nový Jičín
Tel.: 595 245 054, Fax: 556 756 294
E-mail: gienger.nj@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Náměstí Jana Zajíce 12
787 01 Šumperk
Tel.: 547 425 169, Fax: 583 285 008
E-mail: gienger.su@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Rokytnice 462
755 01 Vsetín - Rokytnice
Tel.: 577 110 648, Fax: 571 410 184
E-mail: gienger.vs@gienger.cz

Logistické centrum
Rajnochova 655/186
718 00 Ostrava - Kunčičky
Tel.: 596 229 071, Fax: 596 229 079
E-mail: gienger.os@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Za Bankou 2
690 02 Břeclav
Tel.: 733 610 973
E-mail: gienger.bv@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Potštátská 613
753 01 Hranice
Tel.: 577 110 649, Fax: 581 602 971
E-mail: gienger.hr@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Krnovská 159/110
746 01 Opava
Tel.: 595 245 050, Fax: 553 610 790
E-mail: gienger.op@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Průmyslová čtvrť 154
674 01 Třebíč
Tel.: 547 425 162, Fax: 568 840 861
E-mail: gienger.tb@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hybešova 732
682 01 Vyškov
Tel.: 547 425 167, Fax: 517 331 073
E-mail: gienger.vy@gienger.cz

Logistické centrum
Tuřanka 115 (areál Slatina, a.s.)
627 00 Brno - Slatina
Tel.: 547 424 512, Fax: 547 424 519
E-mail: gienger.br@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Tovární 1030/41
737 01 Český Těšín
Tel.: 595 245 059, Fax: 558 712 286
E-mail: gienger.ct@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
U Rybníka 10
586 01 Jihlava
Tel.: 567 210 075, Fax: 567 210 262
E-mail: jihlava@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Vrahovická 57, bývalý pivovar
796 24 Prostějov
Tel.: 577 110 647, Fax: 582 332 496
E-mail: gienger.pv@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
1. máje 123
739 61 Třinec
Tel.: 737 226 332, Fax: 558 339 781
E-mail: gienger.tr@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Cecilka 228
760 01 Zlín - Příluky
Tel.: 577 110 643, Fax: 577 101 039
E-mail: gienger.zp@gienger.cz

Obchodní stredisko
Šlechtitelů 720/6
779 00 Olomouc - Holice
Tel.: 731 425 838
E-mail: gienger.ol@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Příborská 1585/12
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 595 245 053, Fax: 558 622 906
E-mail: gienger.fm@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Svatopluka Čecha 881
735 06 Karviná - Nové Město
Tel.: 595 245 057, Fax: 596 314 301
E-mail: gienger.ka@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
750 02 Přerov
Tel.: 577 110 645, Fax: 581 735 345
E-mail: gienger.pr@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Pivovarská 514
686 11 Uherské Hradiště - Jarošov
Tel.: 577 110 641, Fax: 572 553 852
E-mail: gienger.uh@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dobšická 17
669 02 Znojmo
Tel.: 547 425 166, Fax: 515 240 171
E-mail: gienger.zn@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Svitavská 500/7
678 01 Blansko
Tel.: 547 425 164, Fax: 516 410 385
E-mail: gienger.bl@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Na Statku 1
736 01 Havířov - Bludovice
Tel.: 596 411 615, Fax: 596 881 322
E-mail: gienger.ha@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Petrovická 363/61
794 01 Krnov
Tel.: 731 425 816, Fax: 554 625 335
E-mail: gienger.kr@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Pivovarská 30
756 61 Rožnov p. Radhoštěm
Tel.: 595 245 049, Fax: 577 110 693
E-mail: roznov@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
U Korečnice 2518
688 01 Uherský Brod
Tel.: 577 110 646, Fax: 577 120 520
E-mail: gienger.uhbrod@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Jamská 2486/8
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 731 425 868
zdarnadsazavou@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Čs. Armády 360
735 81 Bohumín
Tel.: 595 245 058, Fax : 596 011 965
E-mail: gienger.bo@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nádražní 1659
539 01 Hlinsko
Tel.: 547 425 146
E-mail: hlinsko@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hulínská 2342
767 01 Kroměříž
Tel.: 577 110 644, Fax: 573 333 875
E-mail: gienger.km@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Družstevní 5
763 21 Slavičín
Tel: 577 110 639, Fax: 577 001 424
E-mail: gienger.sl@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
ul. Mikoláše Alše 845
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 731 425 816, Fax: 571 616 811
E-mail: gienger.vm@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Zábrdovická 2
615 00 Brno - Zábrdovice
Tel.: 731 425 846
E-mail: gienger.bz@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Brněnská 59/B
695 03 Hodonín
Tel.: 547 425 163, Fax: 518 321 084
E-mail: gienger.ho@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Opletalova 92
563 01 Lanškroun
Tel.: 547 425 161, Fax: 465 320 446
E-mail: gienger.la@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
ul. Tovární 2126/1
568 02 Svitavy
Tel.: 461 310 143, Fax: 461 310 451
E-mail: gienger.sv@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Hutník 1048
698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: 577 110 656
veselinadmoravou@gienger.cz

Logistické centrum
Vožická 2604
390 02 Tábor
Tel.: 381 211 124, Fax: 381 251 946
E-mail: tabor@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
U Poráků 511 (Horní Brána)
381 01 Český Krumlov
Tel.: 733 610 961
E-mail: ceskykrumlov@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Samoty 2124
397 01 Písek
Tel.: 382 211 547, Fax: 382 221 098
E-mail: pisek@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Žernovická 1270
383 01 Prachatice
Tel.: 733 610 992
E-mail: prachatice@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Pražská 1194
342 01 Sušice
Tel.: 376 391 330, Fax: 577 110 699
E-mail: susice@gienger.cz

Obchodní středisko
Okružní 2686
370 03 České Budějovice 3
Tel.: 387 311 865, Fax: 387 311 864
ceskebudejovice@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Na Kopečku 3 - Radouňka
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 603 808 592
jindrichuvhradec@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Smetanova 1314
393 01 Pelhřimov
Tel.: 547 425 157
E-mail: pelhrimov@gienger.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Řepice 138
386 01 Strakonice
Tel.: 739 531 052
E-mail: strakonice@gienger.cz

Správa a Logistické centrum
Mostecká 157
360 01 Otovice
Tel.: 353 339 000, Fax: 353 339 001
E-mail: kv@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Východní 4
352 01 Aš
Tel.: 354 593 367, Fax: 354 593 369
E-mail: as@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Karlova 36
350 02 Cheb
Tel.: 354 431 717, Fax: 354 431 532
E-mail: ch@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
5. května 2910
440 01 Louny
Tel.: 415 654 143, Fax: 415 654 157
E-mail: ln@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
U Seřadiště 223
326 00 Plzeň
Tel.: 377 260 460, Fax: 377 260 312
E-mail: plser@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Chebská 2096
356 01 Sokolov
Tel.: 352 600 872, Fax: 352 600 392
E-mail: so@gienger-bohemia.cz

Logistické centrum
Domažlická 138
318 00 Plzeň
Tel.: 377 350 010, Fax: 377 350 029
E-mail: pl@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Plzeňská 305
266 01 Beroun
Tel.: 311 612 206, Fax: 311 514 306
E-mail: be@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Kosmonautů 4063
430 01 Chomutov
Tel.: 474 624 912, Fax: 474 624 901
E-mail: cv@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nákladní 105
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 354 599 740, Fax: 354 599 421
E-mail: ml@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
V Lukách 334
261 01 Příbram
Tel.: 318 581 373, Fax: 318 581 656
E-mail: pb@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Plánská 2029
347 01 Tachov
Tel.: 374 791 269, Fax: 374 791 270
E-mail: tc@gienger-bohemia.cz

Obchodní stredisko
Drážďanská 83A
400 07 Ústí nad Labem
Tel.: 475 205 003, Fax: 475 209 442
E-mail: ul@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dělnická 208
405 02 Děčín
Tel.: 412 535 097, Fax: 412 535 169
E-mail: dc@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dr. Sedláka 763/III
339 01 Klatovy
Tel.: 376 387 742, Fax: 376 387 743
E-mail: kt@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Obchodní 35
434 01 Most
Tel.: 476 104 499, Fax: 476 100 863
E-mail: mo@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Sportovní 99
269 01 Rakovník
Tel.: 313 512 920, Fax: 313 513 214
E-mail: ra@gienger-bohemia.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Přítkovská 1565
415 01 Teplice
Tel.: 417 530 436, Fax: 417 530 435
E-mail: tp@gienger-bohemia.cz

(SK)
Logistické centrum
U Rakovky 1254 / 20
148 00 Praha 4 - Kunratice
Tel.: 244 118 211, Fax: 244 118 299
E-mail: phrak@gienger-centron.cz
Obchodní stredisko
Josefinino údolí 145/5
460 01 Liberec
Tel.: 739 531 056, Fax: 482 737 292
E-mail: liberec@gienger-centron.cz
EXPRESS - samoobslužný sklad
Strojírenská 1792
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: 605 228 181
brandys@gienger-centron.cz
EXPRESS - samoobslužný sklad
Dvorská ul. 232
503 11 Hradec Králové - Sv. Dvory
Tel.: 605 228 369, Fax: 495 532 178
hradeckralove@gienger-centron.cz

strasnice@gienger-centron.cz
EXPRESS - samoobslužný sklad
Bezručova 1442
272 04 Kladno
Tel.: 312 267 374, Fax: 312 261 605
E-mail: kladno@gienger-centron.cz
EXPRESS - samoobslužný sklad
Třídvorská 1401
280 02 Kolín
Tel.: 321 768 154, Fax: 321 768 154
E-mail: kolin@gienger-centron.cz
EXPRESS - samoobslužný sklad
Dopraváku 749/3 (areál Genius)
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Tel.: 737 254 552
E-mail: chabry@gienger-centron.cz
EXPRESS - samoobslužný sklad
Dolínecká 2
100 00 Praha 10 - Strašnice
Tel.: 272 704 456, Fax: 272 704 456

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nádražní 472
543 01 Vrchlabí
Tel.: 605 201 305
E-mail: vrchlabi@gienger-centron.cz

EXPRESS - samoobslužný sklad
Nymburská 535
407 47 Varnsdorf
Tel.: 412 333 888, Fax: 412 333 275
E-mail: va@gienger-bohemia.cz

Správa a Logistické centrum
Rastislavova 4
951 41 Nitra - Lužianky
Tel.: +421 377 411 303-4
Fax: +421 377 411 305
E-mail: gienger.ni@gienger.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad
Kukučínova ul. 2346
024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: +421 414 220 070-71
E-mail: gienger.knm@gienger.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad
Bratislavská cesta 8
970 01 Trnava
Tel.: +421 333 214 461-2
E-mail: trnava@gienger.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad
Elektrárenská 1
832 16 Bratislava
Tel.: +421 232 111 060
Fax: +421 232 111 061
E-mail: gienger.ba@gienger.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad
Dvorská cesta 23
940 01 Nové Zámky
Tel.: +421 353 214 412
Fax: +421 353 214 413
E-mail: novezamky@gienger.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad
Priemyselná 4
949 01 Nitra - Krškany
Tel.: +421 377 871 930
E-mail: es.ni@gienger.sk

Správa a Logistické centrum
Jilemnického 3
080 01 Prešov
Tel.: +421 517 715 487
Fax: +421 517 710 498
E-mail: presov@granitpresov.sk

EXPRESS - samoobslužný sklad
Rampová 6
040 01 Košice
Tel.: +421 557 996 003-004
Fax: +421 557 996 005
E-mail: kosice@granitpresov.sk

