
NÁVOD K MONTÁŽÍ A OBSLUZE 
AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ CHLORU 

 
 
Tento automatický dávkovač chloru je určen k nainstalování do zpětného potrubí vašeho 
bazénu či lázně. Využívají se v něm POUZE velké či malé pomalu rozpustné tablety (příp. 
nalepovačky) Truchloto-S-Triazinetrione (trichlorové). Žádné jiné chemikálie raději ve svém 
dávkovači chloru nikdy nepoužívejte.  CHLOROVAČ pojme až 9 velkých tablet 
(třípalcových v průměru), resp. 4,2 libry malých a 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 FULL (více chloru) a 1/8 (méně chloru) a počtem 
vložených trichlorových tablet lze regulovat množství chloru nezbytné k udržení jeho 
potřebné zbytkové hladiny v bazénu.  
 
 
�AI�STALOVÁ�Í 
1.  Tento automatický dávkovač chloru je určen k trvalému nainstalování do vratného potrubí 

bazénu.  
2. Zásadně jej zařazujte až za ohřívač. Nepoužíváte-li ohřívač, pak jej nainstalujte hned za 

filtr. Průtokem vody s přílišným obsahem chloru ohřívačem či filtrem může dojít 
k poškození těchto prvků. 

3. Chlorovač je opatřen vnějším závitem o průměru 1 ½ palce. Lze využít i redukční 
šroubení.  Použijte závitové těsnivo speciálně určené a schválené pro plastové fitinky. 
Závitové spoje nepřetahujte. 

4. Lépe je nainstalovat výrobek nad vodní hladinu a zařadit jej do potrubí pod vývody 
ohřívače či filtru. Doporučuje se nainstalovat do potrubí pozitivně utěsněný (zřejmě 
jednosměrný) a korozi odolávající zpětný ventil, který omezí návrat plynného chloru po 
odstavení systému.  V případě nutnosti umístit dávkovač chloru pod vodní hladinu 
nainstalujte zpětný ventil, který zabrání zpětnému výtoku vody při otevření/údržbě 
výrobku. 

 
 
�ÁVOD K POUŽITÍ 
Před uvedením dávkovače chloru do provozu je třeba bazén/lázeň řádně upravit tak, aby 
obsah zbytkového chloru činil 1,0 až 1,5 ppm. Řiďte se pokyny prodejce či výrobce příslušné 
chemikálie. Potřeba chloru se u bazénu či lázně liší v závislosti na teplotě, vystavení přímému 
slunci apod. Zpočátku si budete muset několik pokusy vyzkoušet, kolik chloru bude zapotřebí 
právě ve vašich podmínkách, a  podle toho pak nastavit ventil a pracovní cyklus filtru. Za 
předpokladu bazénu o objemu 18 000 galonů (pro ilustraci) doporučujeme vložit do 
dávkovače cca 6 velkých pomalu rozpustných trichlorových tablet (nebo cca 3 libry malých 
pomalu rozpustných tablet či nalepovaček) a nastavit  regulační ventil s číselníkem na ¼. 
Podle skutečné velikosti bazénu jej pak přestavte na nižší či vyšší hodnotu, tj. např. na 1/2, 
máte-li bazén o objemu 30 000 galonů.  
 
Zbytkový chlor denně přeměřujte a podle skutečně neměřené hodnoty pak korigujte nastavení 
ventilu. Vložíte-li do dávkovače větší množství chloru, nebudete jej muset tak často 
doplňovat. 
 
 



POSTUP OTEVŘE�Í DÁVKOVAČE CHLORU: 
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 mohl 

nashromáždit pod víkem.  
3. Vlastní otevření proveďte otáčením vroubkovanou krycí čepičkou proti směru hodinových 

ručiček. Pozor: Nevdechujte výpary z chlorovače. 
 
POSTUP UZAVŘE�Í: 
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. 
 
Obr.:  
CHLOROVAČ ZPĚTNÝ 

VENTIL 
    

VRATNÁ 
VĚTEV DO 
BAZÉNU 

 OHŘÍVAČ 
(je-li použit) 

FILTR ČERPADLO  

 VODNÍ 
HLADINA 

   Z BAZÉNU 

POZN.: Zásadně neinstalujte dávkovač chloru přímo do potrubní redukce, protože by mohlo dojít k poškození 
trubek. Používáte-li mosazné či bronzové zpětné ventily nebo jiné citlivé kovové komponenty, informujte se u 
prodejce o preventivních opatřeních, které je třeba přijmout, či jiných doporučeních.  
 
MAZÁNÍ 
Na těsnicí O kroužek krytky nikdy neaplikujte ropné mazací prostředky, ale raději mýdlo na slonovinu nebo 
mazací olej Jack’s No. 327. 
 
PŘEZIMOVÁNÍ 
V lokalitách, kde se dají očekávat mrazy vyšroubujte výpustní zátku a vypusťte z dávkovače všechnu vodu. 
Opatrně vyjměte dosud nerozpuštěné tablety a celý chlorovač dokonale vypláchněte vodou. Krytku opět nasaďte 
a zašroubujte jen na 1 ½ závitu. 
 
DÍLY 
POZICE ČÍSLO DÍLU POPIS POTŘEBNÝ 

POČET 
1 KO67-03 Víko 1 
2 KO67-04 O-kroužek 1 
3 KO67-05 Sestavený otočný ovladač 1 
4 KO67-06 Sestavený zpětný ventil 1 
5 KO67-07 Výpustní zátka s těsněním 1 
6 KO67-08 Odplynovač s těsněním 1 
  
 
 
 
 
ROZMĚRY 
 
 
11-1/4“ se šroubením 


