
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
             Důležité bezpečnostní informace - Prosím, čtěte pozorně              
               Nikdy se nedívejte přímo na osvětlenou UV lampu. 
               Před prováděním jakékoli údržby vždy odpojte lampu od elektrické sítě a vypněte přívod vody. 
               Nespouštějte lampu nasucho, nezakrývejte ji. 
Vždy odpojte všechny spotřebiče v jezírku od elektrické sítě než dáte ruce do vody. Spotřebiče související se zahradním 
jezírkem používejte pouze pokud instalace vyhovuje příslušným předpisům pro elektroinstalaci. Lampa musí být 
napájena prostřednictvím zařízení na zbytkový proud (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem 
nepřesahujícím 30 mA. Lampa musí být uzemněna. Nikdy nepoužívejte pojistku větší než 3 A. 
 
- Hodnoty: 230 V, 50 Hz, 38 – 67 W.  
- Třída 1. IP44. 
- Zařízení nesmí být ponořeno do vody. 
- Pokud je křemíková trubice poškozená, okamžitě ji vyměňte. 
- Jednotka musí být během provozu plně chráněna proti mrazu nebo během zimních měsíců uskladněna v interiéru. 
- Malé děti by měly být vždy v blízkosti vody pod dohledem. 
 

Informace o produktu 
Toto zařízení je vyrobeno a odpovídá následujícím směrnicím:  
- Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC 
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC 
Dodržuje následující normy: 
- BS EN 60335-1: 2002+A15:2011   Bezpečnost domácnosti a elektrických spotřebičů  
- BS EN 60335-2-55:2003+A1:2008 Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití se zahradními jezírky 
- BS EN 61000-3-2:2006+A2:2009 Limity pro proudové emise 
- BS EN 61000-3-3:2008 Omezení změn napětí, kolísání popř. blikání v nízkonapěťových napájecích systémech 
- Toto zařízení je schváleno CE.  
 

Pokyny pro instalaci a použití 
Tento produkt smí být užíván pouze v souladu s pokyny popsanými v tomto návodu. Není vhodný pro použití osobami 
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo intelektuálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi        
a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost. Udržujte děti mimo dosah tohoto zařízení. 

 
Umístění  
Zařízení jse odolné proti povětrnostním vlivům, ale nejní vodotěsné. Lampu lze umístit buď na rovný povrch,  
nebo ji připevnit vodorovně ke svislému povrchu pomocí dodaných držáků. Nesmí být ponořena do vody nebo  
umístěna tam, kde se může kolem jednotky hromadit voda. Pokud instalujete lampu před nebo bez filtru,  
je důležité, aby byl na čerpadle použit předfiltr, aby se zabránilo přečerpávání drobných nečistot do lampy.  
UV lampu lze připojit k přívodu vody pomocí jedné z níže uvedených možností: 
 
 
 

 
 
                               
 
                                               
                                                 
                                                      

 
 
 
 
                                                       

 



 
 
 
 
Montáž na vodorovný povrch 
UV-C lampa Pro Clear Ultima obsahuje dvě univerzální hadicové koncovky pro připojení k přívodu vody,  
dvě záslepky pro zablokování nevyužitého vstupu / výstupu, dvě konzole pro montáž jednotky a elektrické  
konektory podobné těm, které se nacházejí v domácí zástrčce. 
Upozornění: Abyste zabránili pádu zařízení do vody, neinstalujte zařízení nad nebo vedle vašeho jezírka. Doporučujeme 
instalovat nejméně 2 metry od okraje jezírka. Nepřipojujte elektřinu  k vašemu zařízení, dokud není řádně nainstalováno  
a bezpečně upevněno. Pokud má být lampa namontována na rovný povrch, zašroubujte záslepky do dvou spodních vstupů / výstupů, 
jak je znázorněno na následujícím obrázku. 
 
 

 
 
 
Dva univerzální hadicové trny zašroubujeme do druhého vstupu / výstupu na na obou koncích jednotky.  
Hadicové trny by měly být utaženy pouze rukou. Zaslepovací kryty by měly být zasunuty a také utahovány pouze ručně.  
Před sestavením zajistitěte, že „O“ kroužky jsou na správném místě. Není určen směr průtoku vody, oba konce mohou být 
použity jako vstup nebo výstup. Jakákoli flexibilní kabeláž použitá mezi jednotkou a vedením elektřiny by měla být také 
omezena na minimální délku. Doporučujeme maximální délku 1,5 metru. 
 
 

Montáž na stěnu 
Abyste zabránili pádu zařízení do vody, neinstalujte je nad nebo vedle vašeho jezírka. Doporučujeme instalovat  
nejméně 2 metry od okraje jezírka. Lampu lze namontovat vodorovně na svislou stěnu pomocí dodaných  
montážních konzol (viz obrázek níže). Dodané šrouby jsou vhodné pro připevnění držáků k dřevěnému povrchu.  
Ujistěte se, že je jednotka správně připevněna pomocí distančních úchytů umístěných v zadní části jednotky.  
Vodní přípojky mohou být provedeny buď na vstupech / výstupech na spodní straně jednotky, na koncích jednotky,  
nebo jejich kombinací (viz obrázek níže). Není určen směr průtoku vody, oba konce mohou být použity jako vstup  
nebo výstup. Na vstup a výstup, který se nepoužívá by měly být namontovány záslepky.  
Utahujeme opět pouze ručně. Před montáží se ujistěte, že jsou „O“ kroužky na svém místě.  
 

 
                                                                                                 
1. Skrz konzole označte místa na stěně              2. Vyrovnejte vodováhou. 
    pro vyvrtání otvorů. 
 
                         

  
 

Připojení k přívodu vody 
Připojení pomocí pružné hadice: 
UV-C lampa TMC Pro Clear Ultima je dodávána se dvěma univerzálními 45° koncovkami, na které lze lepením napojit hadice o průměru  
38 a 40 mm. Pokud používáte větší průměr, menší část koncovky musí být odříznuta, aby byl zajištěn dostatečný průtok vody. 
Doporučujeme použít hadice s největším možným průměrem. 
TMC Pro Clear 30 W A 55 W je dodávána se závity 2“ na které se připojují hadice pomocí šroubení.  
Hadici zajistěte pomocí spony  z nerezové oceli. 
 
Připojení pomocí pevné trubky: 
Zařízení může být  také lepením připojeno na trubku. V tom případě je nutné použít PVC adaptéry (není součástí dodávky).  
K dosažení vodotěsného spoje použijte silikonový tmel. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Parametry průtoku 
Pro optimální výkon doporučujeme, aby celý objem jezírka protekl přes UV-C lampu přibližně jednou dvě hodiny.  
Minimální průtok odpovídá průtoku celého objemu jezírka jednou za tři hodiny. 
Maximální průtok jednotky 
Pro Clear Ultima UV 30           13 500 litrů za hodinu 
Pro Clear Ultima UV 55           18 000 litrů za hodinu 
 
Zařízení je zkonstruováno pro použití se všemi typy domácích čerpadel pouze pro účely zahradních jezírek. 
Pracovní tlak nesmí překročit 0,7 bar. 
Pokud má být zařízení vystaveno neobvyklým podmínkám, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. 
Vždy odpojte všechna elektrická zařízení na jezírku před manipulací s nimi. 
 

Pojistka 
Všechny elektrické instalace a elektroinstalace musí být odpovídajícím způsobem chráněny, aby nedošlo k jejich poškození. 
 

Připojení elektřiny 
Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Lampu používejte pouze pokud instalace vyhovuje příslušným 
předpisům pro elektroinstalaci. Zapojení musí být provedeno přes proudový chránič se jmenovitým provozním proudem 
nepřesahujícím 30 mA. 
 

Výměna vnitřní pojistky 
Před prováděním jakékoli údržby vždy odpojte zařízení od elektrické sítě. Všechny jednotky používají pojistku 3 A.  
Nikdy nepoužívejte větší jmenovitou hodnotu pojistky. 
 

Běžná údržba 
Zářivka uvnitř lampy Pro Clear Ultima má životnost přibližně 8000 hodin. Jelikož zelená voda je problémem hlavně na jaře  
a v létě, je třeba zářivkuu jednou ročně na jaře vyměnit. Jak již bylo zmíněno, je zásadní, aby byla lampa v zimních měsících chráněna  
před mrazem, odpojena od přívodu vody a elektřiny a skladována v interiéru. Během jarní a letní sezóny je nutné vyčistit  
křemíkovou trubici, která odděluje UV lampu od vody procházející jednotkou. 
Nečistoty usazené na křemíkové trubici by zabránily pronikání ultrafialového záření do vody a ovlivnily efektivní fungování zařízení. 
 

Výměna zářivky a čištění křemíkové trubice 
Před prováděním jakékoli údržby vždy lampu odpojte od přívodu elektřiny a vody. Odlepte gumové koncovky z obou konců lampy  
a opatrně stáhněte plastové elektrické koncovky. Opatrně vysuňte zářivku z jednotky. Dále odšroubujte dvě kompresní fitinky umístěné  
na obou koncích hlavního tělesa a vysuňte dva „O“ kroužky z obou konců křemíkové trubice. Opatrně vysuňte křemíkovou trubici.  
Očistěte objímku a vyleštěte měkkým hadříkem nebo papírovým ručníkem. V závislosti na lokalitě a tvrdosti vody může být na křemíkové 
trubici nános vodního kamene; ten lze snadno odstranit namočením trubice do roztoku pro odstraňování vodního kamene. 
Pokud neodstraníte vodní kámen, omezuje se účinnost UV - C lampy. 
Plastové tělo a všechny komponenty dodávané s touto lampou jsou vyrobeny ze speciálně upravených polymerů,  
aby byly chráněny před účinky vlnové délky UVC světla vyzařovaného z lampy. Přes tuto ochranu by měly být  
kontrolovány při každé výměně záživky, aby bylo zajištěno, že nevykazují nadměrné opotřebení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Gumová koncovka zakrývající bílou patici 
2. Těsnící matice ke křemíkovému válci 
3. O kroužek 
4. UV-C zářivka 
5. Křemíková trubice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montážní proces 
Zasuňte křemíkovou trubici do lampy. Nezapomeňte pečlivě umístit dva „O“ kroužky na koncích křemíkové trubice.  
Pokud tak neučiníte, bude při zapnutí  lampy voda unikat. Pokud provádíte každoroční výměnu zářivky, použijte  
nové „O“ kroužky. Pevně rukou utáhněte těsnící matice. Vyměňte zářivku. Nasaďte bílé elektrické koncové patice  
na kolíky zářivky a nasuňte gumové koncové kryty na těsnící matice. Znovu připojte a zapněte přívod vody a před  
zapnutím přívodu elektřiny pečlivě zkontrolujte případné netěsnosti. 
 
Řešení problémů 
Jak zjistím, zda zařízení funguje? 
Průhledné koncovky budou svítit, když jednotka pracuje správně. Při silném slunečním světle to nemusí být patrné, ale v noci  
a při slabém osvětlení je záře snadno zjistitelná. 
 
Za jak dlouho po instalaci UV-C lampy bude moje jezírko čisté? 
Existuje mnoho faktorů, na kterých záleží, včetně množství živin dostupných pro řasy, teplotě vody a úrovně slunečního záření.  
Za předpokladu, že byla správně nainstalována UV-C lampa s adekvátním výkonem by se voda měla vyčistit do 3–14 dnů.  
Počkejte však alespoň 6 týdnů, než se projeví celkový účinek působení záření. 
 
UV-C lampa nefunguje. Ani v noci průhledné koncovky nesvítí. 
Nejprve zkontrolujte napájení a pojistku. Zkontrolujte, zda jsou bílé elektrické patice správně umístěny na kolíky zářivky.  
Pokud lampa stále nefunguje, vyjměte zářivku. Zkontrolujte, zda zářivka a křemíková trubice nejsou poškozené.  
Před prováděním jakékoli údržby nezapomeňte vypnout elektřinu a přívod vody. 
 
UV-C lampa fungovala dobře, ale voda v jezírku postupně opět zezelenala. 
To obvykle znamená, že je křemíková trubice znečištěná a vyžaduje údržbu.  
Ujistěte se také, že máte správný model pro svou velikost  jezírka. 
 
Vylučuje UV-C lampa nějaké škodlivé látky do vody a může to poškodit živočichy, jako žáby, rostliny nebo ryby?  
Ultrafialová lampa nemá žádné škodlivé účinky na vodní organismy, působí pouze na vodu protékající zařízením.  
 
Jak dlouho mohu nechat zařízení v chodu? 
Jednotky TMC Pro Clear Ultima by měly běžet 24 hodin denně, každý den, od poloviny března do začátku října,  
v závislosti na povětrnostních podmínkách. Pokud je zařízení chráněno proti mrazu, může být ponecháno v chodu po celou zimu.  
Jinak by měl být přístroj vyjmut, vypuštěn a bezpečně uložen při nezámrzné teplotě. 
 
Mohu použít svou jednotku Pro Clear Ultima, pokud používám pro své ryby jakékoli ošetření? 
Z vlastní zkušenosti s používáním přípravků na ošetření ryb jsme nezjistili žádný škodlivý účinek při spouštění jednotek  
TMC Pro Clear Ultima současně s léčbou ryb. Před jakoukoli úpravou vody vždy zkontrolujte pokyny výrobce. 
 
 
Mohu lampu zakopat do země? 
Lampu nezakopávejte, hrozí nebezpečí podmáčení. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ZÁRUKA 
24 měsíční záruka ode dne prodeje, která se vztahuje na tělo UV-C lampy nezahrnuje provozní díly (zářivka,  
křemíková trubice).  Reklamaci vadného výrobku lze uplatnit pouze s originálem dokladu o nákupu.  
Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným zacházením, neodbornou manipulací nebo vniknutím  
cizího tělesa a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným technikem, 
zejména zásahy do elektroinstalace. Záruční opravy může provádět výhradně dodavatel.  
Záruka zaniká v případě nesprávného použití nebo škod způsobených nedbalostí ze strany kupujícího.  
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následné škody vzniklé v důsledku poruchy zařízení. 
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