
Návod – zařízení Velda T-Flow 

Zahradní jezírka poskytují stanoviště pro různé řasy, jako jsou příze, zelené a plovoucí řasy. Rostliny, včetně řas, 

potřebují sluneční světlo pro fotosyntézu a také organické živiny (oxid uhličitý, dusík a fosfáty) pro svůj růst a 

produkci kyslíku. Na druhé straně ryby potřebují k přežití kyslík. 

Výsledkem je, že zahradní rybník je malý životní prostor, kde rovnováha v těchto procesech může být velmi snadno 

narušena. Zejména v jezerech, kde neexistují žádné rostliny produkující kyslík a existuje relativně mnoho ryb, může 

být rovnováha snadno narušena, pokud jsou řasy úplně vyčerpány, protože neexistuje žádný velmi důležitý zdroj 

produkující kyslík. 

V takových případech existuje velká potřeba nainstalovat provzdušňovací zařízení pro doplnění kyslíku potřebného 

pro ryby. Zejména u citlivých ryb, jako je např. jeseter. Je také důležité vědět, že řasy rozkládají organické živiny v 

jezírku. Pokud zamezíme tvorbě řas a v rybníce není dostatek rostlin, které rozkládají organické živiny, mohou 

obohatit náš rybník, což může být pro naše ryby škodlivé. Chcete-li tomu zabránit, přidejte do filtru vodní vody 

zeolitu absorbujícího organické látky nebo částečně obnovte vodní vodu. 

Co potřebujeme vědět o T-FLOW TRONIC? 

Velda zavedla revoluční systém, který odstraňuje přízi a zelené řasy ze zahradního jezírka způsobem, který je 

bezpečný jak pro ryby, tak pro rostliny. T-FLOW je založen na anodě z minerální slitiny mědi vyvinuté Velda a katodě 

z nerezové oceli. Zařízení generuje pulzy prostřednictvím mikroprocesoru, který uvolňuje kladně nabité ionty mědi 

(mineralizace). Při určité koncentraci ionty poskytují přirozenou bariéru pro tvorbu řas a voda z jezera bude zdravá a 

svěží. 

Obecná informace 

Pokud byl do jezerní vody přidán sodík, např. ve formě stolní soli nebo mořské soli musí být voda před použitím T-

FLOW zcela vyměněna. Nepoužívejte T-FLOW, pokud používáte jiné zařízení na úpravu vody nebo chemikálie. Pokud 

je vyžadováno použití jiného zařízení pro úpravu vody nebo chemikálií, vypněte na tuto dobu T-FLOW. 

Před použitím T-FLOW je také nutné přesně změřit hodnoty vody. Ujistěte se, že tvrdost vody je dostatečná 

(minimální tvrdost uhličitanu (KH) 6 ° KH a minimální celková tvrdost (GH) 8 ° GH). Hodnota pH musí být alespoň 7. 

Jakmile je systém vyzbrojen, ryby mohou být citlivé na změnu prostředí, ale aklimatizace nastane rychle. Obecně je 

prokázáno, že koncentrace mědi 0,2 a 0,3 ppm (0,2 - 0,3 mg / litr) inhibují růst řas. Vzhledem k příslušným normám 

pitné vody v Evropské unii nepředstavuje koncentrace mědi 2 ppm, pokud jde o člověka a zvířata, kromě 

bezobratlých (šneci, měkkýši) riziko. T-FLOW je navržen tak, aby jezero s normálním pH 7 neobsahovalo příliš 

vysokou koncentraci mědi. 

Instrukce 

Velda uvádí na trh 4 různé typy zařízení T-FLOW TRONIC: 

Model                     kapacita jezera                          výkon čerpadla                             doporučené čerpadlo 

T-FLOW 05     <5 000 L                                        2 000 – 8 000 L / H               6 000 / Eco-6 000 

T-FLOW 15     3 000-15 000 L                          6 000 – 10 000 L / H               8 000 / Eco-8 000 

T-FLOW 35     10 000-35 000 L                          10 000-20 000 L / H              15 000 / Eco-16 000 

T-FLOW 75     20 000-75 000 L                          15 000 - 25 000 L / H              20 000 / Eco-20 000 

Provoz různých modelů je stejný. Rozdíl je ve schopnosti poskytnout aktivní koncentraci 0,3 ppm pro jakoukoli 

velikost zahradního jezírka. Zařízení T-FLOW TRONIC obsahuje měděnou anodu a katodu z nerezové oceli, které 

společně tvoří jádro zařízení. Voda prochází jádrem zařízení a dodává riony do vody zahradního rybníka. Čerpadlo 

jezírkové vody musí být připojeno k pouzdru zařízení. Hadicové spoje mohou být vybaveny rychloupínací svorkou po 

zkrácení na příslušný průměr trubky. T-FLOW vždy umístěte vodorovně na břehu jezera na úrovni rovné nebo pod 

hladinou vody. Jako další příslušenství uvádíme řídicí jednotku s displejem odolným proti odkapávání, kterým 

můžeme ovládat systém T-FLOW. Umístěte ovladač na místo chráněné před deštěm a slunečním zářením. 

Programování 

POZORNOST! Před zapnutím připojte čerpadlo jezera a poté proudem vody protáhněte spotřebič. Pokud voda 

neproudí, může se na displeji objevit následující chybová zpráva: „Vada elektrody“. Dříve nastavené hodnoty 

zůstanou zachovány i v případě výpadku napájení. 

Základní obrazovka 

Na této obrazovce můžete zkontrolovat reakční koncentraci a teplotu vody. Nejprve je teplotní senzor kalibrován a 

cca. Po 15 minutách se na displeji zobrazí správná data. Při teplotě 12 ° C nebo nižší než je teplota vody se přístroj 



automaticky vypne. T-FLOW lze také vypnout ručně stisknutím středního tlačítka (SET). 

Nastavení 

Při prvním použití T-FLOW musíte nastavit požadované datum, čas a jazyk. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů 

vyvolejte funkci nabídky. Pro pohyb v nabídce použijte tlačítka se šipkami a středním tlačítkem (SET) je vyberte. 

Pomocí kláves se šipkami nastavte příslušnou hodnotu. Výběr potvrďte středním tlačítkem. 

Zobrazit režim spánku 

Pokud se po dobu 30 sekund nezobrazí žádná data, přejde do režimu spánku a kontrolka displeje zhasne. Tato funkce 

udržuje optimální kvalitu zobrazení a dlouhou životnost. Po stisknutí tlačítka se displej opět zapne. 

Zamkněte klávesnici 

Klávesnice na obrazovce lze zamknout, aby se zabránilo náhodnému přeprogramování dříve nastavených hodnot. 

Stiskněte a podržte prostřední tlačítko (SET) po dobu 3 sekund a klávesnice se zablokuje. Zobrazí se zpráva 

„Stisknutím středního tlačítka (set) po dobu 3 sekund odemknete klávesnici“. Tuto funkci lze kdykoli vypnout. 

Nastavení fáze ionizace 

S touto funkcí máme možnost řídit výkon zařízení, tedy množství vstřikovaných oblastí (5% - 100%). Pokud je 

nastavení přijato stisknutím středního tlačítka, aktivuje se T-FLOW. LED na šroubovacím uzávěru bliká. 

Existuje řada možností příkazů, které lze použít v různých prostředích jezera. U rybníků s menším a silnějším řasem si 

můžeme vybrat mezi 5% - 100%. Doporučujeme však vždy zahájit léčbu s nastavením 5%. Pokud po týdnu nedojde k 

velkolepé změně v množství a barvě řas (zbarví se), můžeme hodnotu zvýšit o dalších 5%. Tyto kroky opakujte (je-li to 

nutné), abyste získali vhodné nastavení pro odstranění vláknitých řas ze zahradního jezírka. Na základě osobních 

zkušeností se můžete rozhodnout, v jakém prostředí zůstane jezero dlouhodobě bez řas. Šance na narušení 

rovnováhy jsou co nejmenší, pokud navrhujeme, abychom vždy nastavovali sílu v krocích od nízkého po vyšší. 

(Namísto snížit hodnotu krok za krokem z nejvyššího nastavení). Když řasy zmizely z rybníka, lze hodnotu obnovit na 

5%, aby se zabránilo dalšímu růstu řas. 

Časy změny polarity 

Pomocí této funkce můžete nastavit interval změny polarity (na 5-1 minut). V případě tvrdé vody může být anoda a 

katoda kontaminována v důsledku ionizačního procesu. Aby se toto znečištění snížilo, musí být napájení pravidelně 

měněno. Snížením na 1 minutu se frekvence zvýší, takže lze snížit kontaminaci anody a katody. Během změny 

polarity LED na šroubovacím uzávěru zhasne. 

Chybové zprávy a jejich řešení 

Pokud „Vada elektrody! Na displeji se zobrazí zpráva „kontrola elektrod“ z následujících důvodů: 

Spotřebič neproudí žádná voda 

Řešení: Zkontrolujte, zda je čerpadlo připojeno a zda je množství dodané vody správné. Je možné, že do hadice 

vstoupil vzduch. Nezapomeňte, že čisté množství přepravované vody závisí na podmínkách jezera. 

V krytu jsou spojovací body špinavé 

Řešení: Pomocí dodaného kartáče odstraňte nahromaděné nečistoty. 

Připojovací body jsou opotřebované nebo oxidované 

Řešení: Nasaďte uzávěr. 

V linii došlo k prasknutí 

Řešení: Když zapnete zařízení, LED na víčku bliká. Pokud k tomu nedojde, může dojít k přerušení kabelu, který lze 

napravit výměnou krytu. 

Průměr měděné anody byl drasticky snížen 

Řešení: Je třeba vyměnit anodu. 

Pokud je “přetížení elektrody! Zobrazí se chybová zpráva s názvem „Zkontrolujte elektrodu“, kterou lze 

vystopovat z následujících důvodů: 

Silné zbytky mědi byly spojeny v místech připojení uzávěru 

Řešení: Odstraňte usazeniny pomocí dodaného kartáče. 

Nerozpustné vodivé látky, jako například sůl 

Řešení: Vyměňte část vody, aby se snížila vodivost vody. 

V zařízení došlo k zablokování 

Řešení: odstraňte příčinu zablokování, vyčistěte zařízení. 

Skladování a čištění 



Při teplotě 12 ° C nebo nižší se spotřebič automaticky vypne. Na zimu musí být zařízení vyjmuto z jezera a skladováno 

na suchém a nemrznoucím místě. 

V závislosti na intenzitě použití může být průměr měděné anody drasticky snížen. Pokud je třeba anodu vyměnit 

nebo zašpinit, je to signalizováno zprávou „Vada elektrody“. Neustálé používání anody ve vysokých dávkách může 

mít za následek nutnost její výměny i po několika týdnech používání. S variabilním použitím může být aktivní měsíce 

nebo dokonce rok. 

Při provádění údržby vždy nejprve odpojte čerpadlo od napájení! Po vyjmutí katody lze anodu odšroubovat a 

vyměnit. I v případě čištění musí být anoda odšroubována z pouzdra a poté očištěna dodaným kartáčem. Pro 

zajištění optimálního provozu by měla být víčka nahrazena odlitkem každou sezónu. Obraťte se na svého prodejce a 

získejte novou anodu a čepici. 

Varování před možnými vedlejšími účinky 

Odstraněním řas ovlivňujeme biologickou rovnováhu v jezírku a tím i složení vody. Toho je dosaženo nejen při použití 

algicidu nebo zařízení, ale také při ručním odstranění řas. Skutečnost, že je odstraňován důležitý zdroj produkující 

kyslík, může vyžadovat dodatečné provzdušňování (pomocí aerátoru jezera), aby se našim rybám zajistil dostatečný 

přísun kyslíku. 

Bezpečnostní předpisy 

Zajistěte trvalé uzemněné připojení k síti a použijte pojistku zemní poruchy 30 mA. Pokud je displej, kabel nebo 

zařízení poškozeno, zařízení již nelze používat. Použití T-FLOW vždy znamená použití na břehu jezera. Jakékoli jiné 

použití zařízení je výrobcem přísně zakázáno! 

Souhrn: 

Přečtěte si pečlivě návod k použití a další informace najdete na www.velda.com. 

Pravidelně změřte pH, GH, KH zahradního jezírka a podle potřeby je upravte na odpovídající hodnoty. 

T-FLOW TRONIC vždy umístěte mimo jezero, ve vodorovné poloze, pod nebo pod hladinou vody. 

Začněte vždy s 5% nastavením a zvyšujte hodnotu o 5% týdně. 

Pro optimální provoz udržujte svůj T-FLOW TRONIC pravidelně! 

Pokud je teplota vody 12 ° C nebo nižší, spotřebič se automaticky vypne. Přemístěte spotřebič na suché a 

mrazuvzdorné místo! 

Záruka: 

Velda zaručuje správnou funkci zařízení po dobu 24 měsíců od data nákupu. V případě reklamace musí být předložen 

datovaný záruční list 

 

Návod 

Převzato 


