
 

 

 

OZONE REDOX UV-C 
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AQUAFORTE UV-C REDOX  

Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod k použití.  
Pozor: Tento přístroj obsahuje sklo, zacházejte s ním opatrně!  
Tento produkt smí být užíván pouze v souladu s pokyny popsanými v tomto návodu. 
Tento výrobek 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. 
Před prováděním údržby nebo opravy vždy nejdříve vytáhněte zástrčku ze zásuvky! 
Nikdy jej nezapojujte do zásuvky ani nevypojujte ze zásuvky, pokud stojíte  
v kaluži s vodou nebo máte mokré ruce. Zařízení nikdy nepokládejte do vody. 
Napájecí kabel tohoto zařízení nelze vyměnit.  
V případě poškození napájecího kabelu je nutné vyměnit celé zařízení. 

 



 

 

 
POPIS FUNKCE 
Ozón se používá k dezinfikování pitné vody a čištění vzduchu.  
Je jedním z nejúčinnějších sterilizačních prostředků pro úpravu vody, má velmi  
silné oxidační a sterilizační účinky na všechny organické látky, odstraňuje nepříjemné 
pachy. Kombinaci tvoří UV-C-záření a ozón. Obojí pečuje o čistou, na kyslík bohatou 
vodu v jezírku. Ozón a UV-C likviduje řasy, viry a bakterie. Tento přístroj se skládá  
ze vzduchového čerpadla, UV-C/ozón-kombinované zářivky a statické míchačky. 
Vzduchový kompresor vede vzduch okolo kombinované zářivky, která vydává 
přibližně 0,6 gramu ozónu. Ve statické míchačce se vzduch mísí s vodou a dochází  
k oxidačnímu procesu. Poté, co oxidační proces proběhne voda smíchaná s ozónem 
protéká okolo kombinované zářivky z křemíkového skla.  
Voda je vystavena UV-záření 25 W, čímž jsou zničeny téměř všechny řasy, bakterie 
a viry. Přístroj produkuje 100% bezpečný ozón, vytékající voda je bez ozónu.  
Mimoto UV-C záření úplně snižuje množství eventuálního zbylého zbytkového ozónu. 
UV-C Redox Turbo3 zvyšuje výkon jezírkového filtru a obohacuje vodu v jezírku 
kyslíkem, takže vzniká zdravé životní klima pro ryby a rostliny. 
 
BEZPEČNOST 
Tento přístroj obsahuje UV-C-lampu (zářivku). Tato zářivka produkuje škodlivé 
záření. Přímý kontakt může být nebezpečný pro oči a kůži. Funkční zkouška  
UV-C zářivky smí být provedena pouze přes transparentní přípojku.  
UV-C zářivka produkuje ozón, který je cítit již ve velmi malém množství.  
Vyšší koncentrace ozónu může být škodlivá pro oči, nos a kůži. Velmi důležitá  
je bezchybná instalace, musí se pečlivě přezkoušet těsnost systému a správné 
uložení O-kroužků. Abyste se vyhnuli přehřívání, vypněte žárovku, když voda 
neproudí. Pokud systém není v provozu během zimních měsíců, přístroj vypněte  
a uložte na místě, kde ho nemůže poškodit mráz. Napájecí kabel přístroje zasuňte  
do zásuvky s ochranným víkem (obr.1). Vždy používejte proudový chránič (max. 
30mA). Při aplikaci prostředků pro úpravu vody nebo léků musí být přístroj odpojen. 
 
INSTALACE (obrázek 1, 2, 3) 
Instalujte v suchém, dobře větraném prostoru. Nikdy neponořujte přístroj do vody.  
Standardně se vyrábí přístroj s přívodem na pravé straně. Pokud to chcete změnit, 
demontujte přístroj včetně předřadného přístroje (A) od desky a odstraňte malou 
desku pro kompresor (B). Desku otočte a všechny části znovu upevněte v opačném 
směru. Připojte dvojitou přípojkou (C) ke vzduchovému kompresoru (ostatní díly  
v balení při použití ozónu nejsou potřeba). Umístěte vzduchové čerpadlo na desku  
a připojte obě vzduchovací hadičky; jedna vzduchová hadice vede k přístroji UV-C 
(D), druhá ke statické míchačce (E). Upevněte přístroj vertikálně, na spodní straně  
při tom musí zůstat 30 cm místa pro eventuální servis nebo údržbu. Na horní straně 
musí zůstat přibližně 1,5 m volný prostor, aby se mohla žárovka (F) bez problému 
vyměnit, aniž by se celý přístroj musel demontovat. Namontujte přípojky pro přítok  
a odtok (G) a připojte přístroj k vstupu a výstupu. Voda vtéká do přístroje přes 
statickou míchačku a opouští jej přes plášť UV-C/ozónu.  
Zapněte vzduchový kompresor a UV-C a přezkoušejte průtok a těsnost systému.  



 
 
 
 
 
 
DEMONTÁŽ / ÚDRŽBA 
Vypněte přívod elektřiny ke všem přístrojům! 
Při výměně zářivky se musí uvolnit matka víka (H) na horní straně. Opatrně 
vytáhněte zářivku (F), uvolněte z patice a vyměňte. Nakonec vše opatrně vraťte  
do původní pozice. Křemíková trubice (I) se musí čistit přibližně 1x do roka podle 
tvrdosti vody a znečištění. Trubici vezměte za matici (J) a opatrně vytáhněte. 
Křemíkové sklo čistěte jemným hadříkem a vhodným prostředkem. Zářivky (F) se 
nedotýkejte rukou, k uchopení použijte jemný hadřík. Pokud se zářivky přece jen 
dotknete, očistěte ji jemným hadříkem a trochou alkoholu. Poté co jsou všechny  
části umístěny do původní polohy, můžete zapnout čerpadlo. Přezkoušejte průtok  
a těsnost systému. Zapojte vzduchové čerpadlo a přístroj UV-C.  
Pravidelně prověřujte vodní hodnoty. Velká kolísání pH-hodnoty nejsou prospěšná 
pro funkci přístroje. Doporučená hodnota je od 7,2 – 7,5.  
Při hodnotě Redoxu přes 400 mV se musí přístroj vypnout. 
 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
UV-C                           25 W 
Ozón                           0,6 g 
UV-C zářivka              36 TS HO VH 75W 4P-SE-BY1 
Objem jezírka             10 až 50 m3 

Max. výkon čerpadla   20.000 l/h 
Max. tlak                     1 Bar 
 
Díly 
Křemíková trubice 
Vzduchový kompresor 
Vzduchová hadička 
Zářivka 
Lepicí spojovací články 63 mm 
Redukce 63-50 
Redukce 50 x 1,5" – závity 
Redukční trny 1,5" x 40-32-25 
Matka pro 3-dílné spojení 
Zpětný ventil 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Na výrobek je poskytována záruka proti výrobním vadám po dobu 2 let od data 
zakoupení. Reklamaci vadného výrobku lze uplatnit pouze s originálem dokladu  
o nákupu. Zářivka a křemíková trubice nejsou zahrnuty do této záruky.  
Zářivka podléhá opotřebení a vyměňuje se 1x za sezonu. Záruka se nevztahuje  
na škody vyplývající z chybné instalace, nedostatečné údržby nebo nesprávného 

užívání. Záruční opravy může provádět výhradně dodavatel. Záruka zaniká, pokud 

na výrobku byly provedeny změny, které nepatří ke standardní výbavě (např. použití 

„cizího“ připojovacího dílu, odříznutí spínače nebo vyvrtání dodatečných otvorů). 
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