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 Bezpečnostní pokyny 
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento 
návod k obsluze. 

Pozor: Nedodržení pokynů v návodu k obsluze nebo bezpeč-
nostních pokynů může vést k poškození výrobku nebo ke zra-
nění osob. 

 

! Přečtěte si návod k obsluze a uvedené pokyny.  

! Nedovolte dětem manipulovat s tímto výrobkem. 

! Při práci na solárním kolektoru vypněte filtrační systém. 

! Nestavte výrobek příliš blízko u bazénu (dbejte na dostatečný 
bezpečnostní odstup). 

! Nepoužívejte maziva na bázi petroleje. Petrolej napadá plastové 
součásti výrobku. 

! Tento výrobek není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včet-
ně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi či vědomostmi s 
výjimkou případu, kdy tak činí pod dohledem osoby odpovědné 
za jejich bezpečnost nebo od této osoby dostávají pokyny, jak 
mají výrobek používat. 

! Na děti je nutné dohlížet, aby se zajistilo, že si s výrobkem ne-
budou hrát. 

1  Všeobecné informace 

1.1.1 Předpoklady pro instalaci solárního kolektoru 

Solární kolektor, který jste si zakoupili, je určen pro bazény zapuště-
né do země nebo stojící na zemi a vyznačuje se jednoduchou insta-
lací a manipulací. Návod k instalaci vychází z následujících předpo-
kladů:  
 

1) Vlastníte bazén, který je kompletně instalován a naplněn vodou. 
2) Bazén je vybaven filtračním systémem. 
3) Máte k dispozici potřebné propojovací hadice k zásobování ba-

zénu a filtračního systému vodou. (Ø 38 mm) 
 
Toto jsou předpoklady, aby solární kolektor po jeho instalaci a kom-
pletním připojení k filtračnímu čerpadlu mohl dopravovat vodu solár-
ními komorami. 

1.1.2 Princip činnosti (obrázek 1) 

Po instalaci výrobku se propojí filtrační systém a bazén pomocí dvou 
spojovacích hadic. Spojovací hadice dopravuje studenou vodu při-
cházející z filtračního zařízení do solárních komor solárního kolekto-
ru. Zde se voda působením sluneční energie zahřívá a následně ve-
de druhou spojovací hadicí směrem k bazénu. 
 
A= vedení od filtračního zařízení k solárnímu kolektoru 
B= vedení od solárního kolektoru ke vstupní trysce bazénu 
 
Ohřev vody je závislý na následujících faktorech: Průtočné množství 
a dopadající sluneční záření. 
 
Solární topení funguje efektivně jen při dopadu slunečního záření. 
Může zůstat připojeno k čerpadlu i při špatném počasí, protože způ-
sobuje u čerpadla jen nepatrnou tlakovou ztrátu. 

1.1.3 Potřebné příslušenství a nářadí 

Toto nářadí je potřeba k instalaci, není však obsaženo v sadě: 
! křížový šroubovák 
! plochý šroubovák 

1.1.4 Ideální místo pro solární kolektor 

Solární kolektor potřebuje místo s co největším množstvím sluneční-
ho záření. 

 
! Neumisťujte nikdy solární kolektor nad úrovní hladiny vašeho 

bazénu. 
! Dodržte určitý odstup od bazénu (dodržte bezpečnostní odstup). 
! Solární kolektor se umisťuje tak, aby na něj dopadalo co nejvíce 

slunečního záření. 

1.1.5 Péče o výrobek 

Solární kolektor by neměl být vystaven chladnému počasí. Před prv-
ním mrazem nebo na konci sezóny koupání se musí solární kolektor 
uskladnit na místě chráněném před mrazem. 
Všechny díly se smí oplachovat a čistit výhradně vodou. Čisticí pro-
středky mohou poškodit polykarbonátový ochranný kryt. 

1.1.6 Přezimování 

Nechte ze solárního kolektoru vytéci všechnu vodu tak, že uzavřete 
vedení. Uložte výrobek na zimu na místě chráněném před mrazem. 
Odstraňte vratná vedení k bazénu. 
 
Zajistěte, aby uvnitř výrobku nebyla žádná voda, která by mohla 
zmrznout. Zmrzlá voda se rozpíná a mohla by poškodit solární ko-
mory 

2  Technické údaje 

2.1.1 Technické údaje 

 

• Rozměry: D x Š x V 110 x 69 x 14  

• Maximální tlak 1 bar při 20 °C 

• Průtok vody max. 10 000 l/h 

• Objem vody v kolektoru 15 l 

2.1.2 Tepelný výkon 

Orientační hodnoty pro ohřev bazénu* 

1 m³ vody   > 1 den  > max. 11,1 °C 
14 m³ vody > 1 den  > max. 0,8 °C 
14 m³ vody > 5 dní > max. 4,0 °C 

 * Výsledky vycházejí z 10 hodin přímého slunečního záření denně a 
mohou se vzhledem ke změnám počasí lišit. Bazén byl zakrytý so-
lární plachtou. Venkovní teplota cca 20 °C. 

3  Seznam dílů   
           (obrázek T) 

 

 

 

4  Pokyny k instalaci 

4.1.1 Návod na sestavení 
 
 

1) Vyjměte solární kolektor z obalu (obrázek 2)  
2) Sejměte šroubení z přítoku a odtoku. (obrázek 3) 
3) Nasaďte O-kroužek na oba připojovací díly a pevně je při-

šroubujte na přívod a odvod. (obrázek 5,6) 
4) Připojte přívod vody ke vtokové trysce bazénu. (obrázek 7) 
5) Zajistěte, aby byly připojeny všechny hadice vedoucí vodu. 

(obrázek 8) 
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6) Odstraňte hadici mezi filtračním čerpadlem a vtokovou 
tryskou. Odšroubujte pouze spoj přímo u vtokové trysky. 
(obrázek 9) 

7) Nyní připojte tuto hadici k solárnímu kolektoru (obrázek 2, 
bod A) a upevněte ji hadicovou sponou. (obrázek 10) 

8) Připevněte hadici Ø 38 mm, která je součástí dodávky, k 
výstupní straně solárního kolektoru (obrázek 2, bod B, 11) 
a druhý konec hadice připojte ke vtokové trysce bazénu. 
(obrázek 12) 

9) Vyklopte nožky solárního kolektoru ven a nastavte poža-
dovanou délku. K tomu držte konec hliníkové tyče a od-
blokujte ji otočením proti směru hodinových ručiček. Vy-
táhněte nožky kolektoru na požadovanou délku. Otočením 
ve směru hodinových ručiček opět aretujte. (obrázek 13,  
13a, 13b) 

10) Odstraňte ochrannou fólii na horní straně kolektoru. (obrá-
zek 14) 
 

Připojení více kolektorů: 

Když chcete zvýšit tepelný výkon, můžete propojit více kolektorů. 
(obrázek 17) Potřebujete k tomu jednu bazénovou hadici Ø 38 mm. 

Doporučujeme propojovat v závislosti na výkonu Vašeho filtračního 
zařízení maximálně 2 kolektory. 

  

Doporučujeme použít obtokovou sadu. (obrázek 18) č. výr. 
060045. 

Ta slouží nejen k optimálnímu řízení tepelného výkonu, ale také 
k cílené regulaci průtoku vody, v závislosti na výkonu filtrační-
ho zařízení. 

 

5 První použití 

Když jste solární systém sestavili a hadice k filtračnímu čerpadlu a 
bazénu jsou připojeny, otevřete přítok vody a ujistěte se, že voda 
protéká hadicí. Následně zapněte filtrační systém. Z vtokové trysky 
bazénu vystupují bubliny. K tomu dochází kvůli tomu, že je vzduch 
vytlačován ze solárního kolektoru. Trvá-li to déle než 2 - 3 minuty, 
zkontrolujte těsnost instalace. 
Upozornění: Na noc bazén zakrývejte, abyste zamezili ztrátám tep-
la. 
 
 
 
 
 

6  Odstraňování problémů 

Problémy Příčina/řešení 

Bazén se neohřívá. • Ujistěte se, zda voda protéká hadicemi.  

• Bylo dostatečně slunečno? 

• Využijte maximálně možné sluneční zá-
ření a zvyšte dobu běhu filtračního čer-
padla. 

• Na noc bazén zakrývejte, abyste zamezi-
li ztrátám tepla. 

• Možná je potřeba více solárních kolekto-
rů. 

Po připojení výrobku k 
čerpadlu žádné počá-
teční probublávání. 

• Zkontrolujte filtrační systém a ujistěte se, 
že voda teče z bazénu filtračním čerpa-
dlem, pak solárním kolektorem a násled-
ně spojovací hadicí zpět do bazénu. 

Po zapnutí čerpadla 
vystupují z vratného 

• Zkontrolujte, zda spojovací hadice nej-
sou poškozené. 

vedení bazénu bubliny. • Zkontrolujte, zda jsou hadicové spony 
dostatečně stažené. 

Vytékající voda. • Zkontrolujte těsnění v hadicovém systé-
mu. 

• Zkontrolujte, zda jsou hadicové spony 
dostatečně stažené. 

• Zkontrolujte, zda spojovací hadice nema-
jí trhliny. 

 

7  Zajištění servisu 

V případě technických dotazů, při chybějících dílech nebo v případě 
reklamace se obraťte na náš zákaznický servis: 

Steinbach VertriebsgmbH,  
Aistingerstrasse 2, 4311 Schwertberg, Österreich 
 
E-mail: service@steinbach.at 
www.steinbach.at 
 

 
 

Přehled náhradních dílů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


