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Pokyny a odporúčania, uvedené v tomto návode odpovedajú stavu technických vedomostí, ale 
nenahrádzajú v žiadnom prípade nutnosť odborných znalostí dodávateľskej bazénovej firmy, 
prípadne stavebnej firmy, ktorá musí dodržať platné zákony a predpisy. V prípade reklamácie 
predložte doklad o nákupe.

Predtým, ako zaaačnete s montážou, prečítajte si pozorne tento návod...
PPPooo   zzzaaabbbuuudddooovvvaaannnííí   bbbyyy   bbbooolll   vvveeeľľľkkkýýý   ppprrrooobbblllééémmm   dddooodddaaatttooočččnnneee   nnniiieeečččooo   mmmeeennniiiťťť (napr. v
betóne).
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MMMontáž zabudovacej hlavy
Pred osadením zalepte hlavu protiprúdu Neptun ST priloženou nálepkou, aby ste

ochránili kovové závity pred zašpinením. Prosím dodržujte presne návod!

Zabudovací diel/hlava - osadenie

Upevnite zabudovaciu hlavu 180 mm pod hladinou vody (Obr. 1). 4 závitové prechody
slúžia k neskoršiemu upevneniu čela s dýzou (Obr. 1). Zvyšné závity slúžia k
upevneniu príruby (X - Obr.1). Pri betónových bazénoch sa montujú len 4 závitové
prechody.

Montttáž fólie
Osadenie plochého tesnenia na zabudovaciu hlavu
(Obr.2) kruhový prírubový držiak = príruba do fólie

Montáž základnej sady (Obr. 2)
Čerpadlo by malo byť umiestnené pokiaľ možno čo najbližšie k bazénu a nižšie, ako je 
hladina vody v bazéne. Sacie potrubie by malo byť krátke a rovné, pretože oblúky a 
spoje spôsobujú tlakové straty, ktoré výrazne znižujú výkon čerpadla. Aby sa čo najviac 
znížili vibrácie, musí byť čerpadlo umiestnené na pevnom základe. Treba myslieť aj na 
to, aby bolo možné čerpadlo kontrolovať, príp. Sledovať.Polohu čerpadla je potrebné 
navrhnúť tak, aby bolo čo najbližšie k zabudovacej časti. Musí byť upevnené na 
pevnom základe, prípadne dodanej konzole. Aby sa zabránilo zaplaveniu, je potrebné 
šachtu vybaviť odvetraním a odvodnením.  Bez toho nie je možné zaručiť 
bezproblémovú prevádzku.  Vzduchovú hadičku nalepte na ventil. Vzduchový ventil 
musí pritom smerovať kolmo hore hore, upevnený nad hladinou vody. Montážne kusy, 
potrebné pre zobrazenú zostavu sú pribalené. V prípade, že je nevyhnutné rozvody 
predĺžiť, použite vždy najbližšiu vyššiu dimenziu rúr (nikdy nepoužívajte kolená ! - iba 
oblúky). Jednotlivé diely je potrebné montovať tak, aby boli bez prípadného pnutia, 
alebo znečistenia. Predovšetkým preskúšajte tesnenia a matice. Dbajte pritom na to, 
aby pneumohadička nebola dlhšia ako 10m! Nikdy nesmie byť zalomená, alebo 
stlačená!
Pneumohadičku pripojte k ovládacej skrinke a zafixujte (Obr. 4/8)

Montáž vtokovej dýzy (Obr.5)
Pripojte pneumohadičku (5) s čelom cez predurčený prípoj na zabudovacej hlave.
Prevlečne cez pneumohadičku (6) kovovú spružinu (7) a zafixujte ju upevňovacími 
časťami  k pneumotlačítku. Prevlečte pneumohadičku cez PG-šroubenie a rukou ho 
dotoahnite. Je to postačujúce a zaručuje to tesnosť.

3



Namastite kruhové tesnenie, aby sa dýza s čelom ľahko osadila na zabudovaciu diel.
hlavu. Čelo s dýzou je treba prichytiť len šroubami (18) na modrou farbou označené 
miesta .          (viď Montáž zabudovacieho dielu/hlavy ST).

Do pozornosti pre stavebné firmy:

Pre utesnenie plastových závitov použite výlučne teflónovú niť. Všetky časti zariadenia 
je treba namontovať tak, aby nebolo nikde pnutie alebo nečistoty. Predovšetkým je 
treba prekontrolovať dosadnutie kruhových tesnení, plochých tesnení, prevlečných 
matíc, a pod. Čerpadlo nesmie ísť nikdy “na sucho” (t.z.bez vody), aby nedošlo k 
poškodeniu mechanickej upchávky (strata záruky). Použitie pre bazény a jazierka je 
povolené len vtedy, ak sú vybudované podľa miestne platných zákonov a predpisov.
Ohľadne týchto záležitostí kontaktujte vždy odbornú firmu, alebo miestny stavebný 
úrad.

Zapojenie ST 800, ST 900, ST 1050 a ST 1150 viď obr. 7-9 spínacia schéma pre ST
800, ST 900, ST 1050 a ST 1150 viď obr. 7-9

Pri inštalácii zariadenia je potrebné dodržať normy rady STN 33 2000, 
a zariadenie smie montovať iba odborný elektrikár. V sieťovom 
prívode musí byť nainštalovaný vypínač, ktorý má v rozpojenom stave 
vzdialenosť kontaktov minimálne 3 mm, ako aj prúdový chránič s 
poruchovým prúdom 30 mA. 

Treba dať pozor na smer točenia motora (šípka na kryte)! Spínaciu skrinku upevniť na 
dobre prístupnom a suchom mieste!

Sací ventil a pneumohadička musia byť umiestnené nad hladinou vody v bazéne. V 
šachte je potrebné osadiť správne nadimenzovanú dnovú výpusť.

základná jednotka ST 800 ST 900
Napätie 230 V / 50 Hz 3 ~ 230 / 400 / 50 Hz
Výkon/príkon motora v kW 1,6 / 2,0 2,1 / 2,6
max.výkon protiprúdu v l/min. 800 900
prúdenie po 2m v m/sek 1,5 1,8
spotreba prúdu viď typový štítok čerpadla viď typový štítok čerpadla

ochrana xx 16 A, vodič
prívodný sieťový kábel 3 x 1,5 mm2 5 x 2,5 mm2

kábel k čerpadlu 3 x 1,5 mm2 4 x 2,5 mm2

ochrana motora 10 A 4,5 A

TTTechnické údaje čerpadiel

4



Závady/príčiny/odstránenie
Čerpadlo je veľmi hlučné, nedáva normálny výkon 

/ motor sa točí opačne, ako udáva šípka 

/ Prepólujte motor, vymeňte fázy motora (len u 400V)

čerpadlo má hlučný chod a dáva p lný výk on 
/ zadiera kryt vzduchovej časti motora / vypnúť čerpadlo kryt správne upevniť  

Čerpadlo nenebehne, alebo iba  ťažko a pomaly
chýba jedna fáza

/ vymeniť napájací kábel

Pri zapnutí č erpadlo vyhodí po is t k u / nesprávna poistka/ použite poistku16 A

Spúšťa sa spínač ochrany motora / nesprávne nastavenie

/ nastavte správne hodnoty prúdu odchýlka 10%

Čerpadlo sa z bazéna nedá vypnúť  

TTTechnické údaje čerpadiel

Pneumohadička je prerušená alebo 
poškodená, je uvoľnená z ovládacej
skrinky alebo PG šroubenie na hlave
je príliš utiahnuté /pneumohadička je
stlačená/ Pneumohadička je
uvoľnená z pneumotlačítka, alebo
pneumotlačítko je vadné

Vyskúšajte, či sa dá čerpadlo spustiť od
ovládacej skrinky.
Znovu nasaďte pneumohadičku.
PG šroubenie povoľte / skontrolujte, či nie je v
tlačítku voda a opäť ho správne osaďte.
Zavolajte bazenára!

základná jednotka ST 1050 ST 1150
Napätie 230 - 400 / 50 Hz 3 ~ 230 / 400 / 50 Hz
Výkon/príkon motora v kW 2,6 / 3,3 3,3 / 4
max.výkon protiprúdu v l/min. 1.000 1.100
prúdenie po 2m v m/sek. 1,9 2,0
spotreba prúdu viď typový štítok čerpadla viď typový štítok čerpadla

ochrana 16 A, vodič 16 A, vodič
prívodný sieťový kábel 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2

kábel k čerpadlu 4 x 2,5 mm2 4 x 2,5 mm2

ochrana motora 6,1 A 7,0 A
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NNávod na obsluhu pre užívateľa

Zapnutie -/ vyputie čerpadla (Obr. 11)
Stlačením pneumotlačítka Poloha 1 sa uvedie do činnosti pneumospínač a uvedie
čerpadlo do chodu. Opätovným stlačením pneumotlačítka sa čerpadlo vypne.

Smerovanie prúdu  a jeho regulácia (obr. 11)
Nasmerovanie prúdu je možné nastavovať do všetkých strán pomocou kĺbu dýzy
poloha 2. Otáčaním dýzy je možné silu prúdu znižovať a zvyšovať.

Regulácia vzduchu a masáže ( obr. 11)
Otáčaním prstenca na dýze Poloha 33je možné zosilniť, zoslabiť alebo úplne odstaviť
prisávanie vzduchu.

Plávanie proti prúdu
DDýzu nasmerujte tak, aby prúd vody smeroval tesne pod hladinu a aby prúd bol
najsilnejší.

Použitie masážneho príslušenstva (Obr. 12)
Pred pripojením alebo odpojením je potrebné protiprúd vypnúť. Pre pripojenie
masážnej jednotky potiahnite posuvné puzdro dozadu Pol. 5 a zasuňe spojku
masážnej hadice do trysky Pol. 2. Zatlačte posuvnú maticu proti dýze a potiahnite
masážnu hadicu Pol. 6. . Hadica je upevnená. Pre odpojenie zatlačte hadicu pol.6 proti
posuvnej matici pol. 5, podržte posuvnú maticu a hadicu vytiahnite.

POZOR:
Masážne príslušenstvo nedávajte bližšie k telu ako na vzdialenosť 30cm, dosiahnete
optimálny masážny efekt pri plnom prietoku a vhodnom odstupe.

Zazimovanie
Spustite vodu až pod trysku. Vyprázdnite čerpadlo pomocou vypúšťacieho šroubu na prednej
strane. Vypúšťací šroub našroubujte naspäť až keď skončí obdobie mrazov.
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Zoznam častí zabudovacej hlavy ST
800 / ST 900 / ST 1050 / ST 1150

Č. Popis počet

1 zabudovací diel 1

2 Tesnenie, samolepiace 1

3 Príruba 1

4 Šroub so zapustnou hlavou M6x16, A4 4

5 šroub s vnútorným závitom M 6 x 16, A4 4

6 ochranná nálepka 1

7 Kontrolné číslo (bez obrázku) 1

8 Návod na montáž (bez obrázku) 1
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Zoznam častí základnej sady ST 800

Č. Popis poč.

1 čerpadlo 2 kW / 230 V 1
2 čelo s dýzou komplet 1
3 konzola čerpadla 1
4 vzduchová hadička s ventilom 1
5 vzduchová hadička 1
6 pneumohadička 1
7 spružina 1
8 hadicová spona 4
9 spojovacia rúra dlhá 2
10 koleno 45° 2
11 šroubenie 1

Č. Popis poč.
12 oblúk 90° 1
13 redukcia 2
14 gumenná mufňa 2
15 spojovacia rúra krátka 4
16 šroub M 8 x 30 4
17 matica M 8 4
18 šroub M 6 x 16 4
19 hmoždina Ø 10 4
20 šroub  M 8 x 60 4
21 podložka M 8 8
22 ovládacia skrinka 1
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Zoznam častí základnej sady ST 900 / ST 1050

Č. Popis poč.
1 čerpadlo 2,6 kW 400 V 1
1a čerpadlo 3,3 kW 400 V 1
2 čelo s dýzou komplet 1
3 konzola čerpadla 1
4 vzduchová hadička s ventilom 1
5 vzduchová hadička 1
6 pneumohadička 1
7 spružina 1
8 hadicová spona 4
9 spojovacia rúra dlhá 2
10 koleno 45° 2

Č. Popis poč.
11 šroubenie 1
12 oblúk 90° 1
13 gumenná mufňa 2
15 spojovacia rúra krátka 4
16 šroub M 8 x 30 4
17 matica M 8 4
18 šroub M 6 x 16 4
19 hmoždina Ø 10 4
20 šroub M 8 x 60 4
21 podložka M 8 8
22 ovládacia skrinka 1

Pri ST 1050: čerpadlo 3,3 kW / 400 V
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Zoznam častí základnej sady ST 1150

Č. Popis poč.

1 čerpadlo 4 kW / 400 V 1
2 čelo s dýzou komplet 1
3 ovládacia skrinka 1
4 vzduchová hadička s ventilom 1
5 vzduchová hadička 1
6 pneumohadička 1
7 spružina 1
8 hadicová spona 4

Č. Popis poč.
9 spojovacia rúra dlhá 2
10 koleno 45° 2
11 redukcia 2
12 oblúk 90° 1
13 spojovacia rúra krátka 4
14 gumenná mufňa 2
15 šroub M 6 x 16 4



Nákres osadenia

PripojenieObr. 1 Obr. 2

obr. 3 Obr. 4     

Obr 5

ObrObObr. 6
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hladina vody
pneumohadičkasací ventil
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plán zapojenia trojfázového čerpadla spínacia skrinka čerpadla 400V

plán zapojenia čerpadla 2kV/230V/9,8A

pripojenie 
ovl.skrinky

HOTOVO!


