
Instrukcja montażu i obsługi chloratora

 
 

Automatyczny chlorator zamontować na rurociągu tłocznym instalacji wodnej basenu. Jako środek 
dezynfekujący mogą być używane wyłącznie wolnorozpuszczalne tabletki chloru w postaci izocyjanurowej .W 
żadnym razie nie stosować innych środków chemicznych do chloratora. Przy automatycznym chloratorze 
znajduje się obrotowe pokrętło=regulator do ustawiania ilości przepływu wody przez chlorator. Przez 
ustawienie regulatora – od FULL (maksymalny przepływ wody = więcej chloru) do OFF ( zamknięcie 
przepływu = bez chloru ) – łatwo możecie Państwo dostosować ilość chloru w waszym basenie.  
 
Chlorator powinien być zamontowany za filtrem i wymiennikiem ciepła = podgrzewaczem wody , na rurociągu 
tłocznym instalacji wodnej basenu ,  jako ostatni składnik tej instalacji. W przypadku stosowania elementów z 
brązu , stali i innych metali skonsultować sposób montażu z fachowcem.  
Instalacja  
1 - Automatyczny chlorator zamontować na rurociągu tłocznym instalacji wodnej basenu. 
2 - Chlorator zamontować za podgrzewaczem wody , jako ostatni składnik tej instalacji. 
3 – wyciąć odpowiedni odcinek rury w instalacji pamiętając , że w klejone śrubunki chloratora wchodzi ok.  
      37,5 mm rury. Wkleić w śrubunki na rurę i delikatnie dokręcić je pamiętając o założeniu uszczelek.  
4 – chlorator powinien być zamontowany , w miarę możliwości , pod lustrem wody,a jeżeli jest to niemożliwe 
to powinien znajdować się niżej niż filtr i podgrzewacz wody. W chloratorze wartość chloru jest wysoka i 
dlatego należy zwrócić uwagę na ewentualność cofnięcia się wody w stronę podgrzewacza wody. Cofnięcie 
takie  może powodować uszkodzenia w podgrzewaczu. 

 
 
WAŻNE INFORMACJE ! 

- mogą być używane wyłącznie wolnorozpuszczalne tabletki chloru w postaci izocyjanurowej 
- nie wolno ze sobą mieszać w chloratorze żadnych środków chemicznych 
- przy otwartym chloratorze zachować szczególną ostrożność 
- przed otwarciem chloratora zawsze wyłączać pompę filtra i zamknąć odpowiednie zawory 
- nie wdychać oparów ulatniających się z chloratora 
- nigdy nie otwierać chloratora przy włączonej pompie fitra 

 
Obsługa 
Wartość chloru w basenie powinna wynosić 0,3-0,8 mmg/l. Podczas pracy należy tak ustawić pokrętło 
chloratora aby uzyskać podane wartości. Ilość chloru w basenie zależy przedewszystkim od temperatury 
wody,powietrza i ilości kąpiących się. Wartość chloru podlega więc ciągłym zmianom.  
 
Aby napełnić chlorator tabletkami chloru należy wyłączyć pompę , pokrętło chloratora ustawić na OFF , 
zamknąć zawory[aby uniemożliwić wypływanie wody] ,– poczekać 1 minutę .Odkręcić pokrywę chloratora 
uważając aby nie wdychać oparów. Następnie powoli wsypywać tabletki do komory chloratora. Zakręcić 
pokrywę chloratora i ustawić pokrętło z powrotem na żądaną pozycję. Otworzyć zawory , włączyć pompę. 
Przezimowanie 
Na zimę chlorator zdemontować lub opróżnić komorę z wody okręcając korek spustowy. Nie zostawiać w 
chloratorze tabletek. Przed ponownym zamontowaniem=użyciem komorę wypłukać dobrze czystą wodą, a 
uszczelkę pokrywy i śrubunków przesmarować np.wazeliną do uszczelek gumowych. 
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