
 
 
 

 
 
      
 

Handleiding 

 
BGPF-6000 – BGPF-8000 – BGPF-10000 

 
 

BluPressure Drukfilter BGPF 
 

Bewaar deze handleiding samen met je aankoopfactuur, als je aanspraak wilt maken op onze 

service, heb je deze nodig. 

Voordat je aan de slag gaat om het drukfilter te gebruiken, vragen we je aandacht om de 

handleiding goed door te lezen. Deze gaat over gebruik, onderhoud en veilige toepassing voor 

jou en die van anderen!
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         Aan de slag!                    

1. UITPAKKEN 
Controleer het drukfilter, de stroomkabel en de stekker op mogelijke beschadigingen, mocht 

dat het geval zijn, neem het apparaat dan niet in gebruik. Maak foto’s en neem contact op 

met BluGarda. 

1.A INHOUD 
1x Drukfilter met 5 meter stroomkabel 

3 set slangkoppelingen 

1x Handleiding 

Als alles in orde is, volg dan de verdere instructies van de handleiding. 

 Lees de voorschriften aandachtig door en volg ze op! 

 

1.B TECHNISCHE GEGEVENS CONTROLEREN 
Controleer de gegevens op het typeplaatje 

Het typeplaatje vermeldt alle belangrijke technische gegevens. 

Spanning V/Hz De vermelde spanning moet overeenkomen met de aanwezige 
huisspanning. 

Flowadvise max Maximale doorstroomcapaciteit drukfilter. 

UV-c lamp W Wattage/vermogen van de UV-c lamp. 

IP 44 Protectiecode; het filter is spatwaterdicht  

Max 0.3 Bar Maximale druk in Bar.  

T.max Maximale temperatuur voor het filter. 

CE Het teken geeft aan dat het product in overeenstemming is met de 
Europese wetgeving. 

 

Defecte elektrische apparaten die in het huishouden zijn gebruikt, dienen 
volgens EU-richtlijnen verwijderd te worden. Dit product mag niet met het 
normale huisvuil worden afgevoerd, maar dient apart te worden verzameld.  

Meer informatie over lokale afvalverzamelpunten vind je bij de gemeente van je woonplaats. 
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1.C TECHNISCHE GEGEVENS 
Type Spanning Vermogen      

UV-c lamp/type 
Kabel Filter volume Maximum 

doorstroom- 
capaciteit 

 V/Hz Watt Meter Liter Liter/uur 

BGPF-6000 220-240/50 11 Watt/PL 5 16   6.000 

BGPF-8000 220-240/50 11 Watt/PL 5 20   8.000 

BGPF-10000 220-240/50 18 Watt/PL 5 25 10.000 

 

1.D TOEPASSING 

Dit product is uitsluitend geschikt voor zoet water met een watertemperatuur 
van +4°C tot +35°C, in vijvers en waterpartijen. Niet geschikt voor zee(zout) water en/of 

vloeistoffen waartegen het product niet bestand is (b.v. chemische vloeistoffen). 

De BGPF drukfilters zijn voor reiniging van vijverwater met of zonder siervissen ( geen koi) en 
worden buiten de vijver opgesteld. 

2. VEILIGHEID  

Let op! Het gebruik van dit filter is alleen toegestaan als de aanwezige 
elektrische installatie voldoet aan de wettelijke normen.   

 

Het filter mag nooit in werking zijn, wanneer zich personen in het water bevinden!  (filter van 

het stroomnet scheiden).  

Het filter mag alleen aangesloten worden op een installatie met een aardlekschakelaar (30mA) 

en een contactdoos met randaarde. 

De contactdoos dient op een vochtvrije plaats, minstens 2 meter van de rand van het water 

geplaatst te zijn. 

Het filter is voorzien van een ingebouwde UV-c lamp: UV-c straling is schadelijk voor ogen en 

huid: Vermijd direct contact met de lamp. Deze mag uitsluitend in gebruik zijn als de lamp in 

de behuizing is geplaatst en in de vijver opgesteld staat. 

   Bij twijfel een vakkundige installateur raadplegen.  
 

Personen, die deze handleiding niet kunnen opvolgen, mogen het filter niet gebruiken!  

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen en kinderen meteen lichamelijke, 

zintuiglijke of geestelijke vermogensbeperking, of gebrek aan ervaring en/of kennis.  

Tenzij ze worden begeleid door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of 

door het krijgen van een instructie hoe het apparaat te gebruiken.  

Er moet op worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen. 
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Bij alle werkzaamheden aan het filter en/of vijver of ander systeem, waarmee het filter in 

verbinding staat, dient eerst de netstekker van het filter uit de contactdoos genomen te 

worden en eventueel andere apparaten die aangekoppeld zijn. 

   

     
 

Houdt de stekker vrij van vocht. Om te voorkomen dat water via het snoer naar de stekker 

loopt, moet er een lus gevormd worden. 

Voordat het filter in gebruik wordt genomen, eerst het netsnoer en de stekker onderzoeken 

beschadigingen. 

Bij beschadiging van het netsnoer, filter, UV-c lamp, mag het filter niet meer gebruikt worden. 

Verplaats of hang het filter nooit op aan het netsnoer.  

3. DE WERKING VAN HET DRUKFILTER 
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A Water invoer De vijverpomp wordt met een vijverslang verbonden aan de 
waterinvoer van het drukfilter, gebruik een zo groot mogelijke 
slangdiameter om weerstanden zo laag mogelijk te houden. 

B Vortex werking Door zwaartekracht en vortex stroom worden zwevende deeltjes 
en water gescheiden. 

C Mechanisch 
filteren 

Filtersponzen zorgen ervoor dat vaste deeltjes worden gescheiden 
uit het water. 

D Biologisch 
filteren 

De gaten in de sponzen waar het water doorheen stroomt, vormen 
een groot oppervlak waar micro-organismen kunnen aanhechten. 
Deze zorgen voor goede filtering van het water. De gele en blauwe 
sponsen hebben verschillende doorstroomvolumes. De blauwe 
spons heeft een snelle stroomsnelheid, hier groeien voornamelijk 
micro-organismen die het nitrificatie proces ondersteunen 
(ammoniak naar nitriet). De gele spons heeft een langzamere 
stroomsnelheid, hier groeien voornamelijk micro-organismen die 
het de-nitrificatieproces ondersteunen (nitriet naar nitraat). 
Beiden zijn essentieel voor goede filtering van vijverwater. 

E Algen-
vernietigen 

Water wordt bij de retourstroom kort blootgesteld aan UV-c licht. 
Hiermee worden micro-organismen zoals bacteriën en algen mee 
vernietigd. Dit zorgt voor gezonder en helderder vijverwater. 

F Aansluiting 
retourwater 

Het water wordt via de wateruitvoer teruggebracht naar de vijver 
naar bijvoorbeeld een waterval of beekloop. 

G Vuilwaterafvoer Afvoer vuil water. Tijdens reiniging van het filtermateriaal wordt 
het  vervuilde water via deze uitvoer naar het riool of tuin 
afgevoerd. 

H Functie-
schakelaar 

Functies:  Filterstand(“filter”) en schoonmaken (“clean”) van het 
filter. 

I Reinigingshendel Wanneer de functie schakelaar op reinigen is gezet, kunnen de 
sponsen worden gereinigd door de handel te draaien. Zet de 
functie schakelaar terug naar filteren (“filter”), nadat de sponzen 
gereinigd zijn en er helder water stroomt uit de afvoeraansluiting. 
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4. INSTALLEREN VAN HET DRUKFILTER 

Het filter mag nooit zonder water in werking zijn, beschadiging is niet 
uit te sluiten.  
 

4.1 Plaatsen van het filter 
 

1. Bij buitenopstelling het filter beschermen tegen direct zonlicht en regen. 

Zorg ervoor dat het filter niet in de vijver kan vallen.  

Plaats het filter ten minste 2 meter vanaf de vijverrand. 

 

2. Het filter mag gedeeltelijk ingegraven worden in de aarde, tot aan onderzijde van het 

deksel. 

Zorg dat het filterdeksel altijd gemakkelijk bereikbaar is, om reinigen en onderhoud 

uit te kunnen voeren. Het filter beschermen tegen direct invallende regen en 

zonlicht.  

 

3. Opstelling in een afgesloten ruimte in de nabijheid van de vijver, beschermd tegen 

zonlicht, regen en vorst heeft de voorkeur.      

    

4. Plaats het drukfilter niet te hoog boven het wateroppervlak. De opvoerhoogte vanaf 

pomp naar het filter leidt tot capaciteitsverlies van de pomp. 

 

5. LET OP : De retourslang vanaf het filter naar de vijver/waterval mag nooit hoger 

uitkomen als max. 1,0 meter boven het filter. Bij hogere opvoerhoogte van het water 

kunnen afdichtingen in het filter door te hoog oplopende druk gaan lekken en schade 

ontstaan aan elektrische delen.    

4.2 Verbinden van vijverslangen aan het filter 
1. Maak de uiteinden van de vijverslang soepel met warm water. Dit maakt het 

gemakkelijker om ze op de slangkoppelingen te plaatsen. 

 

2. Bevestig de grootst mogelijke diameter slang op de meegeleverde slangkoppeling, op 

zowel de invoer als uitvoer. Dit voorkomt  capaciteitsverlies van de pomp. Plaats aan 

de vuilafvoeraansluiting een slang die naar de tuin of afvoerputje loopt.                                                    

De meegeleverde slangtules op de gewenste maat afzagen. 

 

3. Gebruik slangklemmen om de slangen waterdicht vast te kunnen klemmen op de 

slangkoppelingen. 

4.2 Opstarten van het drukfilter 
Controleer bij het opstarten van het drukfilter altijd of de slangen en slangklemmen goed 

aangesloten zijn. De functieschakelaar moet in de stand “filter” staan.  
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1. Schakel eerst alleen de vijverpomp in. 

 Let op: de UV-c lamp van het drukfilter mag niet aangesloten zijn op het stroomnet 

als er geen water door het drukfilter stroomt. 

2. Controleer vervolgens het drukfilter en verbindingen op lekkage. 

3. Als alles werkt, verbindt dan het drukfilter op de netstroom. 

4.3 Goede werking van het drukfilter 
1. Het filter met UV-c lamp en de pomp moeten continu in werking zijn om een goede 

filterwerking  te behouden. 

2. De werking van een UV-c lamp neemt na verloop van tijd af . Vervang de UV-c lamp na 

8.000 branduren en in elk geval na elk seizoen. 

 

3. Het is het belangrijk om het filtermateriaal regelmatig te reinigen, afhankelijk van de 

vervuiling in de vijver. Beter elke week kortstondig, als af en toe reinigen. Sterk 

vervuilde filtersponzen verminderen de filterwerking aanzienlijk en verslijten sneller. 

5. ONDERHOUD 

   De veiligheidsvoorschriften in acht nemen.  
 
Het drukfilter is onderhoudsarm, maar niet onderhoudsvrij! 

Om de levensduur van het filter te verlengen en een probleemloze werking te garanderen, 

adviseren wij regelmatig onderhoud en reiniging uit te voeren. Met weinig handelingen kan 

elke persoon het onderhoudswerk probleemloos uitvoeren. 

5.1  Periodiek reinigen filter met draaihendel 
De filtersponzen raken na verloop van tijd verzadigd, de werking en effectiviteit verminderen. 

Reinig de filtersponzen regelmatig (afhankelijk van de vervuiling, bijv. wekelijks), zodat ze 

optimaal blijven werken. 

1. Schakel de pomp en UV-c van het filter uit. 

2. Zet de functieschakelaar (H) op reinigen(“clean”). 

3. Sluit de kraan van de retourslang(F). 

4. Open de kraan van de vuilwaterslang(G). 

5. Schakel nu alleen de pomp, in om het filter te kunnen spoelen. 

6. Draai aan de reinigingshendel (I). Het reinigingsmechanisme duwt de filterspons naar 

binnen zodat vuil wordt uitgespoeld.  

7. Het filter wordt nu gereinigd. Vervuild water wordt nu afgevoerd. Zodra er helder 

vijverwater door de transparante aansluiting zichtbaar wordt, is het reinigen klaar. 

8. Schakel de pomp weer uit. 

9. Open de kraan van de retourslang (F) en sluit de kraan van de vuilwaterslang (G).  

10.  Zet de functieschakelaar weer van “clean” naar de “filter” positie. 

11. Schakel de pomp weer in. 

12. Het filtermateriaal is nu gereinigd. Controleer of er weer water uit het drukfilter komt. 

13. Schakel nu het UV-c apparaat van het filter weer in. 
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Elke week kortstondig reinigen is de beste methodiek, afhankelijk van de vervuiling in 

de vijver. 

5.2  Geheel reinigen van de filtersponzen 

Let op: gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen om de filtersponzen of het 
filter te reinigen. Dit doodt de opgebouwde biomassa in de sponzen. 
 

Wanneer de watercapaciteit vermindert en de reinigingsfunctie hieraan geen verbetering 

brengt, moeten de filtersponzen handmatig  gereinigd, of  geheel vervangen worden. 

1. Schakel het filter uit door de stekker uit het stopcontact te nemen. 

2. Schakel de vijverpomp uit. 

3. Koppel alle  vijverslangen van het drukfilter af. 

4. Open de behuizingklem (12). 

5. Neem de filterdeksel met de filtersponzen (7) van het drukfilter, laat deze uitlekken. 

Voorzichtig!: het filterpakket kan zwaar wegen bij hoge vervuiling. 

Leg het deksel met het filterpakket naar boven op een schone ondergrond. 

6. Draai de UV-c buiskap (10) tegen de klok in open en neem deze van de UV-cv buis. 

7. Draai de schroef (15) van de draaistang (18). 

8. Verwijder de scheidingsplaat (9) 

9. Verwijder de filtersponzen en maak deze schoon onder stromend water en knijp ze 

goed uit. 

10.  Reinig ook het drukfilter aan de binnenzijde. 

11. Het grootste filtermodel is voorzien van een korf met bio-ballen, neem deze uit de 

filtertank en spoel reinig deze met schoon leiding- of vijverwater en plaats weer terug 

in de tank. 

12. Monteer het filterpakket zoals hieronder omschreven. 

Vervangen van de filtersponzen 

1. Plaats gele en blauwe sponzen om en om op de UV-c buis en plaats de 

scheidingsplaat (9) en monteer de draaistang. 

2. Monteer de UV-c buiskop met de klok mee op op de UV-c buis. 

3. Plaats de o-ring van de filtertank terug op de tank, dat moet met enige zorg 

uitgevoerd worden. 

4. Plaats het filterdeksel met schuimpakket rechtstandig terug in de tank. 

5. Monteer de klemring en klem deze vervolgens dicht. 

6. Monteer vervolgens alle slangen weer op het filter. 

7. Zet de pomp in werking en controleer of alles waterdicht is. 

8. Zet vervolgens het UV-c apparaat in werking. 
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5.3 UV-C apparaat demonteren en reinigen 
Vijverwater stroomt in de behuizing langs het kwartsglas, waardoor na enige tijd 

(kalk)aanslag op de het glas ontstaat. UV-c licht zal daarom minder goed het doorstromende 

water bereiken, waardoor de werking vermindert. Maak het kwartsglas samen met het 

filtermateriaal periodiek schoon. 

Vermijd handcontact met de lamp: UV-c lamp met een doekje vasthouden 
 

1. Schakel de UV-c en pomp uit. 

2. Verwijder de vier schroeven van het deksel. 

3. Neem de UV-c houder met buis rechtstandig het apparaat eruit. 

4. Maak het kwartsglas schoon met een vochtige doek, voorkom krassen. 

5. Controleer op eventuele schade of breuken in het kwartsglas. 

6. Zonodig vervangen. 

7. UV-c houder terug drukken in het filterdeksel 

LET OP! Het terugplaatsen van de UV-c houder in het deksel kan stroef gaan. 
Te hard drukken kan schade veroorzaken!  
 

Smeer wat vaseline aan de binnenzijde van de behuizing van de UV-c houder om het 

terugplaatsen van de UV-c houder gemakkelijk en licht uit te voeren. 
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UV-c lamp en kwartsglas vervangen 

1. Draai de wartel (6) op het kwartsglas open. 

2. Haal de kwartsglas buis eruit en vervang de UV-c lamp. 

3. Controleer het kwartsglas, vervang deze als deze gebroken of beschadigd is. 

4. Monteer alle onderdelen weer terug in elkaar 

5. Controleer de o-ring van het kwartglas, deze mag niet beschadigd zijn. Reinig deze 

met een vochtige doek.  

6. Plaats de UV-c houder weer terug zoals onder punt 7 hoofdstuk 3.2 omschreven. 

6. WINTERVOORBEREIDING 
 

Bij naderende (aanhoudende vorst) het filter afkoppelen, water verwijderen en reinigen 

zoals in deze instructie is omschreven. Droog en vorstvrij opslaan. 

Door bevriezing kan onherstelbare schade aan het filter ontstaan.  

7. KLEINE STORINGEN ZELF VERHELPEN 

  Veiligheidsvoorschriften in acht nemen! 
 

Probleem Oorzaak Oplossing 

UV-c indicatie 

lampje is niet aan 

Stekker van drukfilter niet in 

stopcontact 

Schakel het drukfilter in door 

de stekker in het stopcontact 

te steken 

UV-c lamp is stuk Vervang de UV-c lamp 

Connectie van lamp verkeerd Controleer of lamp goed in de 

houder verbonden is 



BluPressure Handleiding 

 12 

Water wordt niet 

schoon 

Filter heeft lange tijd niet aan 

gestaan 

De filterwerking is na een 

periode van 1 tot 2 weken 

optimaal.  

Lage druk op waterinvoer Sluit de pomp opnieuw aan of 

vervang de pomp, of de 

pompcapaciteit is te gering in 

verhouding met 

filter/vijverinhoud. 

Water is te verontreinigd Verwijder algen en bladeren 

uit de vijver en/of ververs 

water 

  

Filter spons is verontreinigd Maak de filterspons schoon 

Kwartsglas van de UV-c is vervuild Maak het kwartsglas schoon 

Geen water uit 

filter 

Functie knop staat ingesteld op 

‘clean’ 

Zet de functieknop op ‘filter’ 

Stekker van de pomp niet in het 

stopcontact 

Doe de stekker van de pomp in 

het stopcontact 

Vijverpomp defect of ernstig 

vervuild 

 Controleer pomp 

Kun je het probleem zelf niet oplossen? Neem contact op met onze klantenservice, we 

helpen je graag verder. www.BluGarda.nl 

8. ONDERDELEN 
Bij juist gebruik en goed onderhoud heb je lang plezier van dit product, toch kan het 

gebeuren dat je een onderdeel nodig hebt. BluGarda vindt het leveren van onderdelen 

belangrijk om je product weer in orde te krijgen. 

http://www.blugarda.nl/
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1 UV-c houder 

2 O-ring deksel 

3 UV-c lamp 

4 O-ring kwartsglas 

5 Kwartsglas 

6 Wartel kwartsglas 

7 Filterdeksel 

8 Spons 

9 Scheidingsplaat 

10  UV-c buiskap 

11 Filtermand 

12 Behuizings klem 

13 O-ring filtertank 

14 Filtertank 

15 Schroef 

16 Opvulring 

17 Lager 

18 Draaistang 

19 In/uitvoer  wartel 

20 Invoer/uitvoerslangtule 

21 Afdichtingsring 

22 Lager 

23 Koppeling draaihendel 

24 Reingingshendel 
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9. GARANTIEVOORWAARDEN 
 

Op het filter wordt 36 maanden garantie verleend, die ingaat op het moment van aankoop. 

De datum op de aankoopfactuur geldt als ingangsdatum. Bewaar de factuur, je hebt deze 

nodig als je aanspraak op garantie wilt maken. 

Wat houdt garantie in 

Garantie verlenen we op materiaal en/of constructiefouten,  defecte onderdelen worden 

binnen de garantietermijn kosteloos hersteld of vervangen. 

Natuurlijke slijtage  aan filtersponzen, UV-c lamp en kwartsglas vallen niet binnen de 

garantievoorwaarden. 

Bij een garantiebeoordeling checken we of je product goed is onderhouden. Als er sprake is 

van slecht onderhoud, kalkaanslag, schade ontstaan door onjuist gebruik, beschadigingen 

aan de stroomkabel, hebben we het recht om garantieaanspraak uit te sluiten. In dat geval 

zal een kostenvoorstel volgen om het filter te repareren of te vervangen. 

Bij veranderingen aan het filter, zoals het inkorten van de stroomkabel of het afknippen van 

de stekker, vervalt de garantieaanspraak.  

Gevolgschade ontstaan door het uitvallen of verkeerd gebruiken van het filter valt buiten de 

aansprakelijkheid  van BluGarda. 

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. 

  



BluPressure Handleiding 

 15 

 

Dit product is in overeenstemming met de LVD-richtlijn  (2014/35/EU) en de 
EMC-richtlijn  (2014/30/EU) en wij verklaren dat aan de volgende norm(en) 
wordt voldaan: 

Français 
 LVD 

EN60335-1: 2012+A11+A13 
EN60335-2-109:2010 
EN62233:2008 
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