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BОгpОčnostnъ poФвnв 
PřОН uvОНОnъm výrobФu Нo provoгu sТ НůФlaНně pročtětО tОnto 
návod k obsluze. 

Pozor: NОНoНržОnъ poФвnů v nпvoНu Ф obsluгО nОbo 
bОгpОčnostnъcС poФвnů můžО vцst Ф pošФoгОnъ výrobФu nОbo 
ФО гranění osob. 

 PUОčtětО sТ nпvoН Ф obsluгО a uvОНОnц poФвnв. 

 NОНovoltО НětОm manТpulovat s tъmto výrobФОm. 

 PUТ prпМТ na solпrnъm ФolОФtoru vвpnětО ПТltračnъ sвstцm.

 NОstavtО výrobОФ pUъlТš blъгФo u baгцnu (НbОУtО na НostatОčný 
bОгpОčnostnъ oНstup). 

 NОpoužъvОУte maziva na bázi petroleje. Petrolej napadá plastové 
součпstТ výrobФu. 

 TОnto výrobОФ nОnъ určОn Ф tomu, abв Сo použъvalв osobв 
(včОtně Нětъ) s omОгОnýmТ ПвгТМФýmТ, smвslovýmТ nОbo 
НušОvnъmТ sМСopnostmТ nОbo nОНostatОčnýmТ гФušОnostmТ čТ 
věНomostmТ s výУТmФou pUъpaНu, ФНв taФ čТnъ poН НoСlОНОm 
osobв oНpověНnц гa УОУТМС bОгpОčnost nОbo oН tцto osobв 
НostпvaУъ poФвnв, УaФ maУъ výrobОФ použъvat. 

 Na НětТ УО nutnц НoСlъžОt, abв sО гaУТstТlo, žО sТ s výrobФОm 
nebudou hrát. 

1  VšОobОcnц ТnПormacО 

1.1.1 PřОНpoФlaНв pro Тnstalaci solárního kolektoru 

Solпrnъ ФolОФtor, ФtОrý УstО sТ гaФoupТlТ, УО určОn pro baгцnв 
гapuštěnц Нo гОmě nОbo stoУъМъ na гОmТ a vвгnačuУО sО 
jednoduchou instalací a manipulací. Návod k instalaci vychází z 
nпslОНuУъМъМС pUОНpoФlaНůŚ  

1) Vlastníte bazén, ktОrý УО ФomplОtně Тnstalovпn a naplněn voНou. 
2) Baгцn УО vвbavОn ПТltračnъm sвstцmОm. 
3) MпtО Ф НТspoгТМТ potUОbnц propoУovaМъ СaНТМО Ф гпsobovпnъ 

baгцnu a ПТltračnъСo sвstцmu voНou. (Ø 32/38 mm) 

Toto Уsou pUОНpoФlaНв, abв solпrnъ ФolОФtor po УОСo ТnstalaМТ a 
komplОtnъm pUТpoУОnъ Ф ПТltračnъmu čОrpaНlu moСl Нopravovat voНu 
solárními komorami. 

1.1.2 PrТncТp čТnnostТ (obrпгОФ 1) 
Po ТnstalaМТ výrobФu sО propoУъ ПТltračnъ sвstцm a baгцn pomoМъ Нvou 
spojovacích hadic. Spojovací hadice dopravuje studenou vodu 
pUТМСпгОУъМъ г ПТltračnъСo гaUъгОnъ Нo solпrnъМС Фomor solпrnъСo 
ФolОФtoru. ZНО sО voНa působОnъm slunОčnъ ОnОrРТО гaСUъvп a 
nпslОНně vОНО НruСou spoУovaМъ СaНТМъ směrОm Ф baгцnu. 

A= vОНОnъ oН ПТltračnъСo гaUъгОnъ Ф solпrnъmu ФolОФtoru 
B= vedení od solárního kolektoru ke vstupní trysce bazénu 

OСUОv voНв УО гпvТslý na nпslОНuУъМъМС ПaФtorОМСŚ Průtočnц množstvъ 
a НopaНaУъМъ slunОčnъ гпUОnъ. 

Solпrnъ topОnъ ПunРuУО ОПОФtТvně УОn pUТ НopaНu slunОčnъСo гпUОnъ. 
MůžО гůstat pUТpoУОno Ф čОrpaНlu Т pUТ špatnцm počasъ, protožО 
způsobuУО u čОrpaНla УОn nОpatrnou tlaФovou гtrпtu. 

1.1.3 PotřОbnц přъslušОnstvъ a nпřaНъ 
Toto nпUaНъ УО potUОba Ф ТnstalaМТ, nОnъ všaФ obsažОno v saНěŚ 

 ФUъžový šroubovпФ 
 ploМСý šroubovпФ 

1.1.4 Ideální místo pro solární kolektor 

Solпrnъ ФolОФtor potUОbuУО mъsto s Мo nОУvětšъm množstvъm 
slunОčnъСo гпUОnъ. 

 NОumТsťuУtО nТФНв solпrnъ ФolОФtor naН úrovnъ СlaНТnв vašОСo 
bazénu. 

 DoНržtО НostatОčný oНstup oН baгцnu (НoНržtО bОгpОčnostnъ 
odstup).  Solпrnъ ФolОФtor sО umТsťuУО taФ, abв na něУ НopaНalo Мo nОУvъМО 
slunОčnъСo гпUОnъ. 

1.1.5 PцčО o výrobОФ 

Solпrnъ ФolОФtor bв nОměl být vвstavОn МСlaНnцmu počasъ. PUОН 
prvním mrazem nebo na konci sezóny koupání se musí solární 
ФolОФtor usФlaНnТt na mъstě МСrпněnцm pUОН mraгОm. 
VšОМСnв Нъlв sО smъ oplaМСovat a čТstТt výСraНně voНou. ČТstТМъ 
prostUОНФв moСou pošФoНТt oМСranný Фrвt. 

1.1.6 PřОгТmovпnъ 
NОМСtО гО solпrnъСo ФolОФtoru vвtцМТ všОМСnu voНu taФ, žО uгavUОtО 
vОНОnъ. UložtО výrobОФ na гТmu na mъstě МСrпněnцm pUОН mraгОm. 
OНstraňtО vratnп vОНОnъ Ф baгцnu. 

ZaУТstětО, abв uvnТtU výrobФu nОbвla žпНná voda, která by mohla 
гmrгnout. Zmrгlп voНa sО roгpъnп a moСla bв pošФoНТt solпrnъ 
komory 

2  Technické údaje 

2.1.1 Solární kolektor Speedsolar model 049100 

 RoгměrвŚ D б Š б V 55 б 55 б 27 Мm  
 MaбТmпlnъ tlaФ 1 bar pUТ 20 °C 

 PrůtoФ voНв maб. 7 500 l/С 

 Objem vody v kolektoru 10 l 

 

3  Pokyny k instalaci 

3.1.1 Návod na sestavení  

NОž гačnОtО Тnstalovat ФolОФtor, vвpnětО ПТltračnъ čОrpaНlo a uгavUОtО 
všОМСnв pUъvoНв voНв. 

Solární kolektor Speedsolar model 049100  

 OНФloptО nožФв na spoНnъ straně ФolОФtoru. ObrпгОФ 2,3
 NamontuУtО Нva pUТpoУovaМъ aНaptцrв na spoНnъ stranu solпrnъСo 

kolektoru. Obrázek 4,5,6 

 Propojte hadice mezi filtrací, solárním kolektorem a bazénem.

 Montпž u 32mm СaНТМovц spoУФвŚ NasunО sО pUъmo na pUТpoУovaМъ 
aНaptцr a pUТpОvnъ sО СaНТМovou sponou. ObrпгОФ 7 

 Montпž u 38mm СaНТМovц spoУФвŚ ObrпгОФ 8,ř,10
NОУprvО sО na pUТpoУovaМъ aНaptцr nasunО prвžovп rОНuФМО 32/38 
mm. Potц sО na rОНuФМТ nasunО 38mm СaНТМО, ФtОrп sО nпslОНně 
upevní hadicovou sponou. 

 SpОМТпlnъ aНaptцr IntОб (nОnъ součпstъ НoНпvФв)Ś SpОМТпlnъ 
aНaptцr IntОб, č. výr. 040ř34. TОnto aНaptцr УО potUОba u vОlФýМС 
baгцnů INTEБ, ФtОrц maУъ baгцnovц СaНТМО s uгavъraМъm 
šoupпtФОm. ObrпгОФ 11,12 

4 Prvnъ použТtъ 
KНвž УstО solпrnъ sвstцm sОstavТlТ a СaНТМО Ф ПТltračnъmu čОrpaНlu a 
baгцnu Уsou pUТpoУОnв, otОvUОtО pUъtoФ voНв a uУТstětО sО, žО voНa 



Speedsolar Sonnenkollektor | 2015_V1 

CS 

protцФп СaНТМъ. NпslОНně гapnětО ПТltračnъ sвstцm. Z vtoФovц trвsФв 
baгцnu vвstupuУъ bublТnв. K tomu НoМСпгъ ФvůlТ tomu, žО УО vгНuМС 
vвtlačovпn гО solпrnъСo ФolОФtoru. Trvп-lТ to НцlО nОž 2 - 3 minuty, 
zkontrolujte těsnost ТnstalaМО. 
Upoгorněnъ: Na noc bazén zakrývejte, abyste zamezili ztrátám 
tepla. 

5  OНstraňovпnъ problцmů 

Problémy PřъčТna/řОšОnъ 

Baгцn sО nОoСUъvп.  UУТstětО sО, гНa voНa protцФп СaНТМОmТ.   Bвlo НostatОčně slunОčno?  VвužТУtО maбТmпlně možnц slunОčnъ
гпUОnъ a гvвštО Нobu běСu ПТltračnъСo 
čОrpaНla.  Na noc bazén zakrývejte, abyste zamezili 
ztrátám tepla.  Možnп УО potUОba vъМО solпrnъМС 
ФolОФtorů. 

Po pUТpoУОnъ výrobФu Ф 
čОrpaНlu žпНnц 
počпtОčnъ 
probublávání. 

 ZФontroluУtО ПТltračnъ sвstцm a uУТstětО sО, 
žО voНa tОčО г baгцnu ПТltračnъm 
čОrpaНlОm, paФ solпrnъm ФolОФtorОm a 
nпslОНně spoУovaМъ СaНТМъ гpět Нo 
bazénu. 

Po гapnutъ čОrpaНla 
vystupují z vratného 
vedení bazénu bubliny. 

 Zkontrolujte, zda spojovací hadice nejsou 
pošФoгОnц.  Zkontrolujte, zda jsou hadicové spony 
НostatОčně stažОnц. 

Vytékající voda.  ZФontroluУtО těsněnъ v СaНТМovцm 
systému.  Zkontrolujte, zda jsou hadicové spony 
НostatОčně stažОnц.  Zkontrolujte, zda spojovací hadice nemají 
trhliny. 

6  ГaУТštěnъ sОrvТsu 

V pUъpaНě tОМСnТМФýМС Нotaгů, pUТ МСвběУъМъМС НъlОМС nОbo v pUъpaНě 
rОФlamaМО sО obraťtО na nпš гпФaгnТМФý sОrvТsŚ 

Steinbach VertriebsgmbH,  
Aistingerstrasse 2, 4311 Schwertberg, Österreich 

e-mail: service@steinbach.at 
www.steinbach.at

http://www.steinbach.at/
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