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Ohrev solárny SLIM 3000 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prečítajte si všetky pokyny PRED montážou ohrevu a 

jeho uvedením do prevádzky. 
 

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE 

POUŽITIE.
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Dôležité bezpečnostné 

informácie 
 

 
VAROVÁNIE!:UMIESTNITE SOLÁRNY OHRIEVAČ TAK, ABY HO 

DETI NEMOHLI POUŽÍVAŤ AKO PRÍSTUPOVÚ CESTU K BAZÉNU. 

NAMONTUJTE OHRIEVAČ NA ZEM. NEMONTUJTE HO NA 

STRECHY ANI OPERNÉ KONŠTRUKCIE. 
 

Pozor: 
 

Solárny ohrev je určený na inštaláciu na zem vedľa Vášho čerpadla a filtračného systému. 

Zaistite, aby inštalácia neumožnila prístup k bazénu deťom. Odporúčaná inštalácia je na 

zemi a nie na streche alebo opornej konštrukcii. To by totiž mohlo spôsobiť poškodenie 

solárneho ohrievača aj montážneho povrchu a zánik záruky. 

Dôležité 
 

 Starostlivo si prečítajte tento návod. Nedodržanie jeho pokynov môže 

mať za následok zranenie, usmrtenie alebo poškodenie jednotky. 

 NEDOVOĽTE obsluhu solárneho ohrievača deťom. 

 Vždy vypínajte filtračný systém pri inštalácii a servise solárneho 

ohrievača a pri práci na ňom. 

 Solárny ohrev nainštalujte dostatočne ďaleko od bazéna, aby ho deti 

nemohli používať ako prístupovú cestu k bazénu.  

 Pri uvoľnení závitových spojov na Vašom filtra, čerpadle alebo bazéna 

ihneď zabezpečte uzatvorenie alebo zablokovanie hadíc filtra, aby 

nedošlo k úniku vody. 

 Snažte sa, aby boli všetky spojovacie hadice rovné. 
 

Spôsob fungovania solárneho ohrevu 

Voda prúdi z filtra bazéna do ľavého 

dolného rohu (vstupného otvoru) 

solárneho ohrevu. Zátka zabudovaná 

do dolného zberného potrubia 

solárneho ohrevu vytláča vodu hore 

ľavou polovicou jednotky. Keď sa 

voda dostane do horného zberného 

potrubia solárneho ohrevu, tečie 

doprava a späť dole pravú polovicou 

jednotky. Keď voda cestuje 

solárnym ohrevom, ohrieva sa od 

slnka. Ohriata voda potom vyteká z 

pravého dolného rohu 

(výstupného otvoru) 

solárneho ohrevu a späť do 

bazéna. 
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Správne umiestnenie solárneho ohrevu 

         Zvoľte tvrdý rovný povrch. 

         Jednotka sa nesmie umiesťovať na strechu ani na nosnú konštrukciu. 

 Solárny ohrev nainštalujte na zem do miesta, kde na neho bude aspoň 6 hodín 

denne svietiť slnko. 

         Jednotku je treba nasmerovať k slnku za pomocou priložených nôh. 

POZNÁMKA: Solárny ohrev je určený k nainštalovaniu medzi filter a vstupný otvor 

vody do bazénu. Solárny ohrev musí byť umiestnený za filtrom, aby nedochádzalo k 

hromadeniu nečistôt v potrubí. 
 

 

POZOR 

Skontrolujte, či sú VŠETKY hadicové spoje tesné a že hadice NIE SÚ skrútené alebo 

ohnuté v nepriaznivých uhloch. Pokiaľ hadice netesnia, skontrolujte VŠETKY diely 

vybavené O-krúžkami, či majú tieto krúžky pripevnené a či sú pevne utiahnuté. 

NEUTAHUJTE hadicové svorky nadmerne. 
 

 

Zoznam dielov: 
 

 
 

D 
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F                                                 H 
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Č. Popis Množstvo 

A Hlavné telo 1 

B Pružná hadice 1-1/2 1 

C Kryty nôh 2 

D Nohy z PVC 2 

E Hadicové spony 2 

F O-krúžok 2 

G Trubkové adaptéry hladké 2 

H Spojky z PVC 1 1/2” 2 

I Redukcia na pripojenie 5/4 a 6/4 hadíc 2 
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Inštalácia 
 

Odporúčame ovinúť konce všetkých závitových zberačov a trubkových 

adaptérov väčším množstvom teflonové pásky. 
 

 

1. Vyberte solárny ohrievač z krabice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K bazénu 

 
Od filtru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vyberte PVC spojky z vstupného a výstupného otvoru. 
 

 

3. Nasaďte O-krúžok na trubkový adaptér (hladký). Pripojte spojku a trubkový adaptér 

k výstupnému a vstupnému otvoru a utiahnete. 

 
 

4. Zaslepte vratné potrubie bazénu, aby nedošlo ku strate vody pri odpojení hadice 

od vratného potrubia.
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5. Skontrolujte, či je vypnutý filter, aby z neho nevytiekla voda pri odpojovaní 

vratnej hadice od vratného potrubia bazéna a jej pripojovaniu k solárnemu ohrevu. 
 

 

6.  Odpojte  pružnú  hadicu  od  armatúry 

vratného potrubia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Vezmite koniec hadice 

odpojený od vratného 

potrubia bazéna a pripojte 

ho k hadicovému adaptéru 

pripevnenému k ohrevu. 

Utiahnite hadicovú svorku 

šraubovákom. 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Priloženou pružnú hadicu pripojte ku koncu označenému "K bazéna" a opačný koniec 

k armatúre vratného potrubia. Utiahnite hadicovú svorku šraubovákom. 
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9. Pripevnite k solárnemu ohrevu nohy z PVC. 
 

 
 

 

10. Z lesklého prehľadného povrchu odstráňte ochrannú fóliu. 
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Zapojenie ohrevu s regulačným ventilom 

Odporúčame zapojenie solárneho ohrevu cez regulačný ventil. Solárny panel ohrieva 

vodu iba v prípade, že na neho svieti slnko. V noci býva teplota okolitého vzduchu 

nižšia, čo by viedlo k opačnému efektu, tzn. ochladzovaniu vody. 

Najčastejšie požiadavky pre reguláciu prietoku sú: 

-     nočné filtrovanie (panel začne vodu ochladzovať) 

-     dostatočne ohriatá voda 

-     zvýšená intenzita filtrovania pri znečistenej vode 

-     vysávanie bazéna cez filtračné zariadenie.  
 
Poznámka: Regulačný ventil nie je súčasťou balenia. Regulačný ventil inštalujte za 

okruh filtračného zariadenia čo najbližšie k filtrácii. Skrátite tak filtračný okruh a 

maximálne využijete výkon filtrácie v dobe, keď iba filtrujete alebo vysávate.
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Príprava na zimu: 

PRI PRÍPRAVE NA ZIMU JE NUTNÉ ZO SOLÁRNEHO OHREVU VYPUSTIŤ 

VODU! NA POŠKODENIE SPÔSOBENÉ MRAZOM SA NEVZŤAHUJE 

ZÁRUKA! SOLÁRNY OHREV MUSÍTE VYPUSTIŤ TIEŽ, AKO KEĎ 

VYPÚŠŤATE OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVÁ K BAZÉNU!  
 

 

Cez zimu je vždy najvhodnejšie uskladniť solárny ohrev v teplej suchej 

miestnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

Odstraňovanie porúch 
 

 
 

 

Problémy 
 

Možnosti riešenia 
 

Solárny ohrev zrejme nevyhrieva bazén 
 

 Skontrolovaním prietoku vo 

vratnom potrubí bazéna overte, či 

solárnym ohrevom prúdi voda 
 

         Možno je na vine počasie - je pod 

mrakom alebo prší 
 

         Cez noc bazén zakrývajte, aby z neho 

neunikalo teplo 

 

Zo vstupného otvoru vody v bazénu 

pri prevádzke unikajú bublinky 

 

         Skontrolujte, či nie sú netesné 

spoje 
 

         Skontrolujte prietok 
 

 Skontrolujte, či nie je netesné alebo 

upchané potrubie 

 

Solárny ohrev je netesný 
 

 Skontrolujte, či sú utiahnuté 

spojky a hadicové svorky a či 

nie sú chybné 
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Záručné podmienky 
 
 

Ohrev bol vyrobený z materiálu vysokej kvality. Všetky súčiastky boli skontrolované a 

uznané neškodnými, záruka platí po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Uschovajte 

všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri 

uplatňovaní záručných nárokov. 

 - Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR. 

 - Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou 

 materiálu. 

 - Odporúčame, aby pri zakúpení výrobku bola prekontrolovaná jeho 

 kompletnosť. 

 - Po zakúpení ohrevu odporúčame, aby bola prekontrolovaná neporušenosť 

 transportného obalu a ohrevu či iného znehodnotenia. V prípade akéhokoľvek 

 poškodenia bezodkladne informujte predajcu. 

 - Ak vykazuje ohrev zjavné chyby, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní a 

 pre ktoré zariadenie nemožno užívať, tak chyby musí kupujúci uplatniť u 

 predávajúceho bez zbytočného odkladu. 

 - Pri zistení chyby na jednotlivých častiach ohrevu reklamujte iba chybnú časť. 

 - Ohrev môže byť inštalovaný a prevádzkovaný podľa pokynov uvedených v 

 tomto návode. 

Záruka sa nevzťahuje na: 

 - Opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie, nesprávneho používania, 

 nesprávneho uskladnenia. 

 - Čiastočná strata stálofarebnosti vplyvom slnečného žiarenia. 

 - Chyby spôsobené mechanickým poškodením. 

 - Chyby spôsobené vplyvom živelných síl. 

 - Chyby spôsobené použitím neštandardných chemických prostriedkov. 

 - Bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Marimex SK, s.r.o. 

       Rožňavská 17 

         Bratislava 831 04  

Tel.: 02/ 4445 3002 


