
Návod k použití                                            

Dávkovač pevných látek do potrubí – S, 2,2 kg 

Upozornění 

• Při umístění dávkovače pod hladinou bazénu je nutná instalace uzavíracích ventilů tak, aby byla možná 

výměna tablet bez unikání vody z bazénu. 

• Nikdy neotevírejte víko dávkovače, pokud je dávkovač v chodu. Nejprve vypněte filtrační čerpadlo  

a zavřete kohouty přívodu vody do dávkovače.  

Umístění 

 Umísťuje se na výstup z filtrace eventuálně za tepelný výměník, el. ohřev nebo tepelné čerpadlo 

Použití dávkovače chloru 

• Pro dezinfekci vody v bazénů do 50 m3 

• Pro dávkování pomalu rozpustných tablet 20 -200 g 

• Při sepnutí čerpadla a filtračního zařízení protéká část vody dávkovačem a tím dávkuje chlor do     

bazénového okruhu 

 
Dávkovač pevných látek do potrubí – S, 2,2 kg je určen k nainstalování do zpětného potrubí vašeho bazénu. 

Dávkovač je opatřen vnějším závitem o průměru 1 ½“. Doporučuje se nainstalovat do potrubí zpětný ventil, 

který omezí návrat plynného chloru po odstavení systému. 

V dávkovači se využívají velké či malé pomalu rozpustné chlorové nebo multifunkční bazénové tablety. 

Žádné jiné chemikálie v dávkovači chloru nikdy nepoužívejte. Poloautomatický dávkovač je vybaven 

regulačním ventilem číselníkového typu, kterým lze regulovat průtok vody dávkovačem. Za normálních 

podmínek výrobek kapacitně pokryje týdenní provoz velkého a čtrnáctidenní provoz menšího bazénu. 



Přestavováním ventilu mezi polohami a počtem vložených bazénových tablet lze regulovat množství chloru 

nezbytné k udržení jeho potřebné zbytkové hladiny v bazénu. 

 

 

A – víko 

B–O – kroužek 

C - tělo dávkovače 

D - otočný ovladač 

E - odplyňovač s těsněním 

F - výpustná zátka s těsněním 

G - redukce pro připojení 

Postup otevření dávkovače 

1. Vypněte čerpadlo a regulační ventil s číselníkem nastavte do polohy OFF. Uzavřete i ostatní ventily  

v příslušné větvi, aby nemohla vytékat voda. Počkejte 1 minutu. 

2. Vyšroubujte zátku s těsněním v horní části víka. Tím se uvolní plyn, který se nashromáždit pod víkem. 

3. Vlastní otevření proveďte otáčením vroubkovanou krycí čepičkou proti směru hodinových ručiček.  

Postup uzavření dávkovače 

1. Nasaďte krytku s těsnicím O kroužkem na těleso tak, aby se závit dostal do záběru. Otáčením po směru 

hodinových ručiček ji utáhněte. Utahujte ale jen rukou. 

2. Nastavte regulační ventil s číselníkem do požadované polohy. Otevřete i ostatní na příslušní větvi a opět 

spusťte čerpadlo. 

Přezimování 

Vyšroubujte výpustní zátku a vypusťte z dávkovače všechnu vodu. Opatrně vyjměte dosud nerozpuštěné 

tablety a celý dávkovač dokonale vypláchněte vodou. Krytku opět nasaďte a zašroubujte jen na 1 ½ závitu. 

 

Upozornění 

Nekuřte, nevdechujte výpary, chraňte si ruce a oči! 

                                                                                  


