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UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA 

SOLNÝ CHLORÁTOR  ACT 65 + pH™ 

Vážený zákazníku, 

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. 

Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás naše 

nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si všech našich 

zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat. 

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o. 

Obrázek je orientační 
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Zařízení a řídící jednotka - popis 

ACT 65 + pH™ umožňuje nepřetržitou kontrolu a měření až čtyř parametrů vody pomocí jediné 

elektronické krabičky. pH a měření teploty vody jsou v základní výbavě všech modelů.  

Bazénové zařízení pro úpravu slané vody ACT 65 + pH™ vytváří v elektrolytickém článku volný chlor. 

Po instalaci do bazénového okruhu dochází ke štěpení molekul soli, a právě k tvorbě plynného chloru, 

který se ve vodě rozpustí. Tímto vzniklá kyselina chlorná, která je základním kamenem dezinfekce 

bazénové vody. 

Chlorátor 

1 Ovládací tlačítka displeje 7 Pojistka 3,15 A 

2 Elektrolýza 8 Pojistka 250 mA 

3 Detektor toku RCA 9 Vypínač 

4 Sonda pH 10 Ventilátor 

5 Sonda Redox 11 Připojení čerpadla kyseliny 

6 Napájení 220 V 
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Článek chlorátoru 

1 Článek elektrolýzy 

2 Detektor toku RCA 

3 Konektor článku 

4 Detektor toku/plynu 

5 Držák článku 

Volitelné příslušenství 

 pH sonda

 sonda Redox

 sonda vodivosti

1 Článek elektrolýzy 

2 Detektor toku RCA 

3 Konektor článku 
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Instalace 

A Časovač filtračního čerpadla 5 
Sonda vodivosti (volitelné, pro modely s řízením 

vodivosti 

B Pískový filtr 6 
Čerpadlo kyseliny (volitelné, pro modely s řízením 

pH) 

C Filtrační čerpadlo 7 
Vstřikovač kyseliny (volitelné, pro modely 

s řízením pH) 

4 8 
Nádrž na kyselinu solnou (volitelné, pro modely 

s řízením pH, není součástí dodávky) 

1 Chlorátor 9 
Čerpadlo chloru (volitelné, pro modely s řízením 

Redox nebo volného chloru) 

2 
Článek chlorátoru (vždy ve 

vertikální pozici) 
10 

Vstřikovač chloru (volitelné, pro modely s řízením 

Redox nebo volného chloru) 

3 
pH sonda (volitelné, pro modely 

s řízením pH) 
11 

Nádrž na chlor (volitelné, pro modely s řízením pH, 

není součástí dodávky) 

4 
Sonda Redox (volitelné, pro 

modely s řízením  Redox) 
12 

Další vybavení bazénu (vyhřívání bazénu, tepelný 

výměník atd.) 
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Spotřeba elektrické energie 

Model Maximální spotřeba Doporučené zabezpečení Cl2 (g)/h 

SAL16 180 W 10 A 16 

SAL22 205 W 10 A 22 

SAL33 228 W 16 A 33 

SAL50 600 W 16 A 50 

SAL85 1020 W 25 A 85 

SAL125 1440 W 25 A 125 

SAL175 2040 W 25 A 175 

SAL250 2880 W 25 A 250 

Přehřívání spojů Titanových článků 

Elektrické části musí být dobře spojeny. Pokud jsou spoje uvolněné, přehřívají se 

systémové prvky (především u chlorátorů se spotřebou nad 33 A). 

Synchronizace chlorátoru s filtrací 

Chlorátor musí být synchronizován s filtrací bazénu tak, aby se zastavil, když je 

zastavena cirkulace vody. 

Nastavení 

Úprava vody 

 alkalita mezi 90 a 110 ppm

 pH mezi 7,2 a 7,4

 obsah chloru mezi 1 a 1,5 ppm

V případě, že vodu čerpáte ze studny, nárazově vodu ošetřete kyselinou trichloroizokyanurovou (2kg 

na 50m3 vody).  

Přidání soli do vody 

Přidejte do vody bazénu 5 až 6 gramů soli (bez jódu) na každý litr vody (5 až 6 kg soli na m3 vody). 

Otevřete dolní ventil bazénu a přidejte sůl přímo do vody v bazénu. Nechte běžet filtraci prvních 24 

hodin provozu chlorátoru, aby se sůl úplně rozpustila. Chlorátor bez problémů funguje při 

koncentraci 2,5 – 50g soli na 1 litr vody. 

Do bazénu vystavenému silnému slunečnímu záření je nutné přidat 40g stabilizátoru (kyseliny 

izokyanaté) na 1m3 vody.  

Chlorátor může být použit i ve vířivých vanách na výrobu bromu. Přidáním 0,12 kg bromidu 

sodného na každý m3 vody. Chlorátor vyprodukuje dostatek bromu k vyčištění vířivé vany. 
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Displej 

Ukazatele na displeji 
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Systém s řízením REDOX 

Úroveň Redoxu informuje o stavu okysličení nebo odkysličení. Používá se ke stanovení úrovně 

sterilizace vody. Parametry jsou minimální a maximální přijatelné úrovně REDOXu před zapojením a 

odpojením titanového článku elektrolyzéru. 

Úprava ideální úrovně REDOXu (nastavená hodnota) je posledním krokem sekvence spouštění 

systému chlorátoru. Optimální úroveň REDOXu nastavíte pomocí následujících kroků: 

1. Zapněte systém filtrace bazénu (sůl v bazénu musí být odpovídajícím způsobem

rozpuštěná).

2. Přidávejte do bazénu chlor až do dosažení úrovně 1 až 1,5 ppm (přibližně 1g až 1,5g chloru

na 1m3 vody). Úroveň pH by měla být mezi 7,2 a 7,5.

3. Po 30 minutách zkontrolujte hodnotu volného chloru v bazénu (sada manuálního testování

DPD1). Pokud je obsah volného chloru mezi 0,8 až 1,0 ppm, podívejte se na obrazovku

REDOXu a zapamatujte si tuto úroveň jako požadovanou hodnotu pro připojení/odpojení

článku hydrolýzy (v souvislosti s uložením požadované hodnoty viz oddíl 8).

4. Následující den znovu otestujte obsah volného chloru a REDOXu (sada manuálního

testování DPD1). Zvyšte nebo snižte nastavenou hodnotu podle potřeby.

Údržba 

Údržba během prvních dnů 

Během prvních 10 až 15 dnů byste měli věnovat větší pozornost a péči následujícímu: 

1. Kontrolujte a udržujte hodnotu pH mezi 7,2 a 7,4. Je-li pH nezvykle nestabilní a je spotřebováváno

VELKÉ MNOŽSTVÍ KYSELINY, zkontrolujte alkaličnost (doporučená

hodnota je mezi 80 a 125 ppm). 

2. Aby byla voda v dokonalém stavu, měli byste bazén vysát a pokud je potřeba, vyčistit skimmer.

Pamatujte, že SOLNÝ CHLORÁTOR  ACT 65 + pH™ vyžaduje určitý čas, aby se 

přizpůsobil vašemu bazénu. Během prvních 3 až 5 dnů provozu budete potřebovat 

dodatečné chemikálie. 

Čištění titanového článku 

Údržba elektrolýzy spočívá v čištění článku neboli elektrody každé 2 až 3 měsíce (vizuální kontrolou 

zjistíte, je-li to zapotřebí). Elektrodu vyčistěte takto: 

 Po vypnutí filtračního systému a zavření odpovídajících ventilů sundejte článek z držáku.

 Vložte elektrodu na dobu ne delší než 10 minut do 15% kyseliny sodné nebo salfumantu (1,5 l

kyseliny na 8,5 l vody).

 Jakmile povlak změkne, vyčistěte článek vysokotlakým čističem.
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K ČIŠTĚNÍ ČLÁNKU NIKDY NEPOUŽÍVEJTE KOVOVÉ ANI OSTRÉ OBJEKTY. Pokud jsou poškozeny okraje 

nebo povrch článku, bude hůře odolávat chemikáliím, jeho kvalita se zhorší a také přestane platit 

záruka. 

Čtrnáctidenní údržba 

 Volný chlor 1.0 – 2.0 ppm 

 pH 7,1 – 7,5 

Měsíční údržba 

 Alkalita TOTAL (TAC) 80 – 120 ppm

 Koncentrace soli 4.000 – 6.000 ppm 

 Kyselina kyanurová 30 – 50 ppm 

 Titanový článek vizuální kontrola, v případě potřeby odstranění povlaku 

Běžná údržba 

 Bazén je potřeba vysát a dle potřeby vyčistit skimmer.

 Čištění filtrů (propláchnutí): při použití Chlorátoru je potřeba filtry v bazénu často mýt.

Dostačující by mělo být čištění 1x každých 20 dnů (ale pokud tlak filtru nedosahuje 1 baru, je

nutné filtry vyčistit).

PŘI ČIŠTĚNÍ FILRŮ SE UJISTĚTE, ŽE JE CHLORÁTOR VYPNUTÝ! 

 Přidání čerstvé vody: přidávejte vodu vždy přes skimmer, aby nová voda prošla nejprve

chlorátorem a teprve pak vstoupila do bazénu. Nezapomeňte přidat potřebné množství soli

(6g soli na doplněný litr vody).

 NEDOPORUČUJEME vyměňovat vodu v zimě. Chlorátor by měl být v provozu 2 -3krát týdně

na 2 – 3 hodiny.

Dávkovací čerpadla: Pravidelně kontrolujte a zajistěte, aby nádrž obsahovala dostatek tekutiny a 

dávkovací čerpadla neběžela na prázdno. Také dávkovací čerpadlo vyžaduje údržbu (viz instrukce 

na balení dávkovacího čerpadla). 

Sondy pH / redox / vodivosti: Sondy je zapotřebí vyčistit, jakmile je to nezbytné (kontrola každých 

5 až 6 měsíců). Sondu vyčistěte ponořením do destilované vody (čiré tekutiny). Po každém 

vyčištění je nutné sondy zkalibrovat. 
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Nabídka menu 

Vstup do uživatelského menu 

  Pro 

otevření/uzavření uživatelského menu stiskněte na 3 vteřiny prostřední tlačítko. 

Displej 

Uživatelské menu 

Změna menu nebo návrat do menu chlorátoru 

Intenzita produkce chloru 

    Doporučená maximální hodnota se liší dle modelu chlorátoru (viz. str. 2) 

Nastavení pH 

1 Úroveň elektrolýzy 

2 Řízení pH 

3 Řízení Redox / Volného chloru 

4 Řízení vodivosti 
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Doporučená hodnota mezi 7,2 a 7,5 

Doporučená hodnota 6,8 

Kalibrace sondy pH 

Nastavení Redox 

Kalibrace sondy Redox 
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Nastavení vodivosti 

Kalibrace sondy vodivosti 

Řešení problémů 

Problém Řešení 

Ve vodě je nadměrné množství chloru ●snižte výkon zařízení

●pokud má zařízení automatické řízení REDOX,
zkontrolujte nastavenou hodnotu REDOX

●zkontrolujte sondu REDOX, případně ji kalibrujte

Úroveň volného chlóru nedosáhne 0,8 ppm ●nastavte častější interval filtrace 
●zvyšte výkon zařízení●

●zkontrolujte koncentraci bromidu sodného nebo soli v
bazénu (6 g soli/l) 
●pokud používáte běžnou sůl, zkontrolujte koncentrace
kyseliny izokyanurové v bazénu (30 - 50 ppm)
●zkontrolujte, jestli reakční činidla v testovací sadě nejsou
příliš stará
●v bazénu došlo ke zvýšení teploty nebo počtu osob
●úroveň pH je vyšší než 7,8 - je nutné upravit hladinu pH
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Zařízení nedosahuje maximálního výkonu ●zkontrolujte koncentraci bromidu sodného nebo soli ve
vodě bazénu

●zkontrolujte, zda není článek potažen povlakem

●vyčistěte elektrodu (viz kapitola 6)

●vyčistěte detektor průtoku umístěný v těle elektrolyzéru

●zkontrolujte, zda titanový elektrolyzér není
opotřebovaný (životnost se pohybuje mezi 5 - 6 tisíc hodin
provozu, tedy 2 - 3 roky provozu v létě).

Na titanovém článku se tvoří povlak za 
méně než jeden měsíc 

●příčinou může být velmi tvrdá voda s vysokým pH a
vysokou celkovou alkaličností, upravte pH a celkovou
alkaličnost
●zkontrolujte, zda systém automaticky mění polaritu (LED
osvětlení se mění přibližně každých 300 minut)
●obraťte se na servisní středisko s dotazem na zrychlení
změny polarity (automatické čistění), toto řešení ale
snižuje životnost článku (na 5 tisíc hodin)

V bazénu se objevily bílé vločky ●příčinou může být velmi tvrdá a nevyvážená voda.
Upravte složení vody a prověřte/vyčistěte článek

Na kovových částech bazénu se tvoří rez ●kovové prvky nejsou uzemněné. K odstranění problému
vyhledejte elektrotechnika
●kovové části nejsou z nerezové oceli (minimum 304,
doporučujeme 316)

Na displeji se nic nezobrazuje ●ověřte, zda vypínač svítí

●zkontrolujte externí pojistku 250mA

●zkontrolujte, zda je elektrické napájení v rozmezí 210 -
230 V a 50 Hz
●pokud se Vám nepodaří problém vyřešit, kontaktujte
servisní středisko

Displej zařízení zobrazuje "LO" ●zkontrolujte, zda není článek potažen povlakem

●voda nemá dostatečnou vodivost (viz. Kapitola 3 - Úprava
vody)

●podívejte se na řešení problému "Zařízení nedosahuje
maximálního výkonu"

Displej zařízení zobrazuje "FL" ●zkontrolujte, zda není detektor toku v horní části krytu
článku potažen povlakem

●zkontrolujte kabel detektoru toku

●zkontrolujte, zda je sonda ponořená nebo zda v systému
není vzduch
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UZEMNĚNÍ 
Všechny kovové prvky v bazénu (např. světlomety, žebříky, výměníky tepla, potrubí odpadních 
apod.), které jsou umístěny do vzdálenosti 3m od bazénu, musejí být uzemněné s odporem nižším 
než 37 ohmů. Při použití výměníku tepla doporučujeme použít titanový výměník tepla. 

ČIŠTĚNÍ FILTRU 
Ujistěte se, že je chlorátor během čištění zpětným proudem vypnutý. 

VELMI DŮLEŽITÉ 
Nezapomeňte, že systém potřebuje čas na přizpůsobení se Vašemu bazénu. Během prvních 5 dní se 
musí dodatečně přidávat chemie. 

UPOZORNĚNÍ 
Udržujte chemické složení vody, jak je uvedeno v návodu. 

BEZPEČNOST 
Aby se zabránilo nebezpečí úrazu, neměl by tento výrobek být používán dětmi bez přísného dohledu 
dospělé osoby. Děti by měly být v blízkosti bazénu nebo vířivé vany vždy pod nepřetržitým dohledem 
dospělé osoby. 

MANIPULACE A DÁVKOVÁNÍ CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 
Používejte chemické výrobky s extrémní opatrností. Při ředění kyseliny, vždy přidávejte kyselinu do 
vody. NIKDY vodu do kyseliny! Jinak mohou vznikat velmi nebezpečné výpary. 
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DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ ORIGINÁLNÍCH 
HANSCRAFT DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Závěrečné upozornění 

Bezpečná a ekologická likvidace světla 

ACT 65 musí být ekologicky zlikvidován. Po ukončení životnosti přístroje prosím toto 
zajistěte ve spolupráci s odbornou firmou, dle platných vyhlášek. Prosím zajistěte 

bezpečnou a ekologickou likvidaci a pomozte tímto zlepšit životní prostředí. 

Servis a reklamace 
Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění 
závady se prosím obraťte na Vašeho prodejce nebo distributora. 

Záruční podmínky  
Záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními a záručními podmínkami 
Vašeho prodejce nebo distributora. 

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení)
2002/96/EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.

Váš prodejce: ………………………………………………………………………………………… 

Kontakt na prodejce: ………………………………………………………………………………… 

Datum prodeje: ………………………………………………………………………………………. 

Vážený zákazníku, 

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. 

Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás 

naše nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si 

všech našich zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat. 

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o. 




