
CZ  3BTZ0057 

Použití sady pro montáž dávkovače chloru do filtračního okruhu 
 

Obsah sady: 
1 Dvojnipel se závitem 6/4“  2 ks 
2 Mufna se závitem 6/4“  2 ks 
3 Hadicový trn 32/38 mm / 6/4“  2 ks 
4 Hadička pr. 10 mm, 2,5 m  1 ks 
5 Teflonová páska  1 ks 
6 Vrták pr. 9,5 mm  1 ks 
 
 

 
Poznámky:  
 Před instalací dávkovače chloru si pozorně přečtěte návod k použití tohoto dávkovače a dodržujte zde 

uvedené pokyny. 
 Pokud je ve filtračním okruhu další technické zařízení, např. ohřev, je nutno vývod z dávkovače chloru 

umísit až za něj. 
 Pokud je filtrace umístěna pod úrovni hladiny vody v bazénu, je potřeba nejdříve utěsnit vhodnými 

zátkami otvor ve skimmeru a trysku v bazénu, aby voda skrze filtraci nemohla vytékat. 
 
POSTUP: 
Na závity dvojniplu  a hadicového trnu  namotejte dostatečné množství teflonové pásky  a oba prvky 
našroubujte do mufny . Takto si připravte 2 sestavy fitinek. 
Jednu sestavu fitinek našroubujte do šesticestného ventilu do hrdla označeného PUMP (na přívod vody od 
čerpadla). Druhou sestavu našroubujte do šesticestného ventilu do hrdla označeného RETURN (na výtok 
vody z filtrace zpět do bazénu). 
Po našroubování sestav fitinek vyvrtejte v každé ze sestav vrtákem  jeden otvor pro připojení hadiček od 
dávkovače chloru. V jedné ze sestav vyvrtejte do mufny otvor blíže k šesticestné hlavě a ve druhé ze sestav 
pak otvor do mufny dále od šesticestné hlavy. Pozor: Otvory se nesmí vyvrtat v zákrytu, stahovací pásky 
tvarovek by pak nešlo stáhnout. Otvory orientujte do dolní poloviny mufny tak, aby bylo možno pracovat 
se stahovacími páskami (viz obrázky níže).  
Nyní pomocí dodané hadičky  připojte dávkovač chloru. Postup je uveden v návodu k použití dávkovače. 
Po instalaci dávkovače již nemanipulujte jednotlivými fitinkami, aby nedošlo k jejich vzájemnému 
pootočení a uzavření otvorů pro dávkování chloru. 
 

  
Schéma zapojení Detail zapojení 

 
 
 



SK  3BTZ0057 

Použitie sady pre montáž dávkovača chlóru do filtračného okruhu 
 

Obsah sady: 
1 Dvojnipel so závitom 6/4“  2 ks 
2 Mufňa so závitom 6/4“  2 ks 
3 Hadicový trň 32/38 mm / 6/4“  2 ks 
4 Hadička pr. 10 mm, 2,5 m  1 ks 
5 Teflonová páska  1 ks 
6 Vrták pr. 9,5 mm  1 ks 
 
 

 
Poznámky:  
 Pred inštaláciou dávkovača chlóru si pozorne prečítajte návod k použitiu tohoto dávkovača a dodržujte 

tu uvedené pokyny. 
 Pokiaľ je vo filtračnom okruhu ďalšie technické zariadenie, napr. ohrev, je nutné vývod z dávkovača 

chlóru umiestniť až za neho. 
 Pokiaľ je filtrácia umiestnená pod úrovňou hladiny vody v bazénu, je potrebné najskôr utesniť 

vhodnými zátkami otvor v skimmeri a trysku v bazéne, aby voda cez filtráciu nemohla vytekať. 
 
POSTUP: 
Na závity dvojniplu  a hadicového tŕňa  namotajte dostatočné množstvo teflonovej pásky  a obidva 
prvky naskrutkujte do mufne . Takto si pripravte 2 zostavy fitiniek. 
Jednu zostavu fitiniek naskrutkujte do šesťcestného ventilu do hrdla označeného PUMP (na prívod vody od 
čerpadla). Druhú zostavu naskrutkujte do šesťcestného ventilu do hrdla označeného RETURN (na výtok 
vody z filtrácie späť do bazéna). 
Po naskrutkovaní zostáv fitiniek vyvŕtajte v každej so zostáv vrtákom  jeden otvor pre pripojenie hadičiek 
od dávkovača chlóru. V jednej zo zostavy vyvŕtajte do mufne  otvor bližšie k šesťcestnej hlave a v druhej 
zostave potom otvor do mufne ďalej od šesťcestnej hlavy. Pozor: Otvory sa nesmú vyvŕtať v zákrytu, 
sťahovacie pásky tvaroviek by potom nešli stiahnuť.  Otvory orientujte do dolnej polovice mufni tak, aby 
bolo možno pracovať so sťahovacími páskami (viď. obrázky nižšie).  
Teraz pomocou dodanej hadičky  pripojte dávkovač chlóru. Postup je uvedený v návode k použitiu 
dávkovača. 
Po inštalácii dávkovača už nemanipulujte jednotlivými fitinkami, aby nedošlo k ich vzájomnému 
pootočeniu a uzavretiu otvorov pre dávkovanie chlóru. 
 

  
Schéma zapojenia Detail zapojenia 

 
 


