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Dôležité bezpečnostné pravidlá 
Pripevnite solárny panel k podkladu tak, aby prípadný nápor vetra nemohol inštaláciu poškodiť. Za 
prípadne škody spôsobené vetrom výrobca ani predajca neručí. 

Popis výrobku 
Regulačný ventil (ventil ručného obtoku) pre solárne ohrevy sa zapája do filtračného okruhu so 
solárnym ohrevom tak, aby sa dal prietok vody v systéme regulovať. Pri bežnom používaní 
bazéna so solárnym ohrevom dochádza k požiadavke regulácie prietoku, ako sú: 

 nočné filtrovanie (panel vodu začne ochladzovať) 

 dostatočne ohriata voda 

 zvýšená intenzita filtrovania pri znečistenej vode 

 vysávanie bazéna cez filtračné zariadenie (prietok vody cez panel znižuje výkon čerpadla) 

Odporúčania 
Pri montáži ventilu odporúčame použiť vhodný inštalačný materiál (hadicové spony, teflonová 
tesniaca páska) z originálnej bazénovej inštalačnej sady Marimex. Pre montáž solárneho panelu 
Slim 180 na stenu nadzemných plechových bazénov použite originálny závesný držiak.  

NÁVOD K MONTÁŽI 
1. Vypnite filtráciu, vytiahnite jej prívodný kábel zo zásuvky. 
2. Zaslepte alebo inak vhodne zabezpečte filtračný hadicový okruh tak, aby po rozpojení hadíc 

nemohla voda z filtrácie alebo z bazéna vytekať. 
3. Podľa obr. „E“ prepojte výstupnú hadicu z filtrácie s hadicovým tŕňom „a“ na jednej strane 

regulačného ventilu a hadicu smerujúcu do dolnej časti panelu s hadicovým tŕňom „b“. 
4. Prepojte hadicový tŕň „c“ regulačného ventila s hadicou z hornej časti panela a vratnou 

trysku bazéna s hadicovým tŕňom „d“. 
5. Pripojenie hadíc skontrolujte a dotiahnite hadicové spony. 
6. Odstráňte záslepky nasadené v bode 2 tak, aby bol filtračný okruh prechodný. 
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POZNÁMKA: 
Regulačný ventil inštalujte čo najbližšie k filtrácii, skrátite tak filtračný okruh a maximálne využijete 
výkon filtrácie v dobe, keď iba filtrujete alebo vysávate. 

USCHOVEJTE NÁVOD PRE PRÍPAD OPAKOVANEJ MONTÁŽE. 



POPIS FUNKCIE A ZAPOJENIA VÝROBKU : 

A. Zapojenie panelu solárneho ohrevu bez                               B. Zapojenie panelu solárneho ohrevu s                                                       

    regulačného ventilu                                                                regulačným ventilom 

         
C. Poloha otvorené (hore) – voľný prietok, voda                                 E. Detail zapojenia  

     prechádza iba cez filtračný okruh 

 

D. Poloha zatvorené (dole) – nútený prietok cez 

     panel solárneho ohrevu 

 

 

 

 

 

 

 

 
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 
 

SOLÁRNY OHREV SLIM 90/180/360 

Technická charakteristika:           

- ohrev vody až o 6 °C 

   

  

- vhodný pre všetky bazény s pieskovou filtráciou od 4m3 

      - predĺženie kúpacej sezóny 

    

  

- úsporný režim  
     

  
- šetrný k životnému prostrediu 

- solárny panel pohlcuje tepelnú energiu slnečných lúčov 

a odovzdáva ju vode, ktorá panelom prúdi 
  

  

                                       



KONTAKT: 
 
 
 

 

nákup na internete 
www.marimex.sk 

 

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 
tel. : 02/4445 3001 
fax : 02/4445 3002 

E-mail: info@marimex.sk 
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ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 

 

SOLÁRNY OHREV PYRAMÍDA 

Technická charakteristika:           

- ohrev vody až o 6 °C 

   

  

- vhodný pre všetky bazény s pieskovou filtráciou od 2m3 

      - 1 kolektor ma 6m3 vody 

    

  

- úsporný režim  
     

  
- šetrný k životnému prostrediu 

- možné napojiť viacero kolektorov za sebou  
  

  

                                      

 

BABY POOL CARE - PRE DETSKÉ BAZÉNY 

- bezchlórový prípravok na údržbu bazénovej vody v bazénoch    

bez filtračného zariadenia 

    

  

- obzvlášť vhodný do detských bazénov 

   

  

- účinne dezinfikuje vodu a zamedzuje množeniu baktérii,  
 

  

rias, húb a plesní v malých bazénoch s filtráciou aj bez filtrácie   

- nie je toxický pre vodné organizmy, takže je možné ho  
 

  

výhodne použiť pre odstránenie rias zo záhradných jazierok  
 

  

- je biologicky odbúrateľný a neagresívny ku všetkým  
 

  

typom povrchov bazénov 

    

  

- obsah 600ml ošetrí 1m3 až po dobu 6 týždňov 
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