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ASIN Salt 2 je systém elektrolýzy mírně slané vody za účelem její dezinfekce. Slaná voda o koncentraci 4 až 
8 kg kuchyňské bezjódové soli na 1 m

3
 je nejmodernějším elektrolytickým systémem rozkládána za vzniku 

chloru, který v bazénové vodě kompletně ničí bakterie, viry a řasy.  
Systém sestává z elektrolyzéru TE27 a řídicí jednotky ASIN Salt 2, která  

 Umožňuje nastavit úroveň výkonu elektrolyzéru v rozmezí 10 – 100%  

 indikuje přetížení elektrolyzéru  

 měří slanost vody 

 zobrazuje výkon elektrolyzéru v g Cl / h 

 přepínáním polarity zajišťuje samočištění elektrod.  
 
Systém je možné provozovat dvojím způsobem:  

 Samostatně v součinnosti s filtrací bazénu, kdy je spínán současně s cirkulačním čerpadlem filtrač-
ního zařízení. V tomto případě ASIN Salt 2 po celou dobu sepnutí produkuje dezinfekční prostředek. 
Kontrolou ručním testerem je nutné nastavit výkon elektrolyzéru tak, aby koncentrace volného chloru 
nepřekračovala povolený limit (cca 1 mkg/m3itr) a naopak aby ho ve vodě bylo dostatek (min 0,2 
mkg/m3itr).  

 Ve spojení s automatem ASIN Aqua můžeme velmi pohodlně optimalizovat množství uvolněné dez-
infekce a zároveň udržovat přesnou hodnotu pH.  

 
 

Technická charakteristika  
 
Napájení  230 V AC 50 Hz 

Příkon  157 VA 

Síťová pojistka  T 0,8 AL 

Výkon chlorace  13,5 – 27,5 g Cl / hod 

Výkon  Max 17 A 6 V DC 

Výstupní napětí  12; 6.5;6 V DC 

Kategorie přepětí v síti  II 

Krytí  IP 20 

Klimatická odolnost  5 – 40 C 

Velikost š x v x h  250 x 160 x 130 mm 

Hmotnost  5500 g 

Umístění  nástěnné 

 

 
Instalace  
 
Zapojení systému do okruhu filtrace při aplikaci regulátoru ASIN Aqua S uvádí obr.1.  
Vstup vody do měřicích cel s elektrodami je nutno zapojit za čerpadlo čističky a výstup za filtr čističky nebo 
do odpadu. Voda je protlačována kolem sond vzniklou tlakovou diferencí. Sání čerpadla dávkovače činidla 
pH se připojí na zásobník příslušného činidla a výstup se zavede pomocí nástřikových ventilů do potrubí za 
elektrolyzérem. 
Elektrody pro měření pH a volného chloru zašroubujeme do měřících cel na boku přístroje. Následně na 
konektor sond našroubujeme kontakty. Vše utahujeme pouze rukou bez použití kleští nebo klíčů. 
ASIN Salt 2 se montuje na zeď ve svislé poloze dvěma vruty 5 x 40 do hmoždinek 8 mm. Maximální 
vzdálenost zdroje od elektrolyzéru TE27 je 1,5 m. ASIN Salt 2 je propojen s elektrolyzérem svazkem kabelů, 
které jsou součástí elektrolyzéru (nelze je odpojit). Na jejich konci je speciální konektor, který se zapojí do 
jednotky ASIN Salt 2. 
ASIN Salt 2 nikdy neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla nebo na přímé slunce. ASIN Salt 2 musí být vždy 
montován ve svislé poloze. Napájení musí být provedeno tak, aby spínání oběhového čerpadla čističky sou-
časně spínalo i ASIN Salt 2.  
Elektrolyzér TE27 (obr.2) se vlepuje do výstupního potrubí DN50 mezi filtrem a bazénem. Montáž se provádí 
lepením nebo šroubením elektrolyzéru do potrubí podle schématu na obr. 1. Souprava pro lepení nebo 
šroubení není součástí dodávky. 
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Všechny prvky elektrického připojení ASIN Salt 2 jsou na spodní straně přístroje (obr. 3). Pokud je 
elektrolyzér řízen jednotkou ASIN Aqua S, propojí se tato do konektoru 2 dvoužilovým kabelem 0.5 mm

2
 a 

přepínač 1 se uvede do polohy zapnuto. Kabel elektrolyzéru se zapojí do konektoru 3 a síťové napájení se 
připojí do přístrojové zásuvky 7. 
 
 

 
 

Obr. 1. Zapojení systému do filtračního okruhu 
 
1 ASIN Salt 6 Oběhové čerpadlo 
2 ASIN Aqua S 7 Filtr 
3 Odběr vody do sond 8 Elektrolyzér TE 27 
4 Výstup vody ze sond 9 Zásobník kapaliny pH 
5 Nástřik kapaliny pH   
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 2. Elektrolyzér TE27  
 



 
ASEKO s.r.o., Vídeňská 340, 25242 Vestec u Prahy 

 Tel. 244 912 210 Fax 244 910 800 aseko@aseko.cz http://www.aseko.cz 

 

 
Obr. 3. Připojovací a ovládací prvky 
 
1 Spínač připojení ASIN Aqua S 2 Konektor připojení ASIN Aqua S 
3 Konektor připojení elektrolyzéru 4 Konektor snímače vodivosti 
5 Tlačítko zvyšování výkonu 6 Tlačítko snižování výkonu 
7 Síťová zásuvka s hlavním vypínačem a pojistkou  

 
Uvedení do provozu  
 
ASIN Salt 2 může být provozován samostatně (elektrolýza je spouštěna současně s čističkou, nebo může 
být jeho chod řízen automatem ASIN Aqua S. Příslušnou alternativu je třeba nastavit na jednotce ASIN Salt 
2. V případě samostatného provozu musí být vypínač 1 (obr. 3) v poloze vypnuto (OFF), v případě řízení 
automatem v poloze opačné (ON).  
Uvedení do provozu doporučujeme provádět na čisté nachlórované vodě.  
ASIN Salt 2 produkuje dostatečné množství chloru až za několik hodin. Jelikož při prvním nachlórování je 
potřeba chloru výrazně vyšší než při ustáleném běhu, může se stát, že ASIN Salt 2 by nedosáhl požadované 
úrovně. Proto doporučujeme nachlórovat vodu v bazénu nalitím cca 30 ml chlorové dezinfekce na každý m

3
 

objemu vody. Je-li objem vašeho bazénu 33,6 m
3

 nalijeme do bazénu 30 x 33,6 = 1008 ml, tj. cca 1 litr 
chlorové desinfekce.  
Do vody bazénu vsypeme 4 - 8 kg soli na každý m

3
 vody. (Příklad: bazén má rozměr 4 m x 7 m a hloubku 

vody 1,2 m. Jeho objem je pak 4 x 7 x 1,2 = 33,6 m
3
. Množství soli, které vsypeme je 33,6 x 8 = 268,8 kg). 

Před zapnutím ASIN Salt 2 do sítě musíme nechat sůl dokonale rozpustit (cca 24 hodin) a zkontrolujeme 
hodnotu pH. Pokud je tato nižší než 7,3 (optimální hodnota je 7,5), je třeba ji upravit přídavkem 
kapaliny pH+. Nevhodná hodnota pH vede ke zkrácení životnosti elektrod. Nyní zapneme ASIN Salt 2 a 
odečteme výkon na prostředním displeji. Podle velikosti bazénu a výkonu najdeme v dále uvedené tabulce I 
optimální dobu běhu. Tabulka ukazuje doporučený výkon elektrolyzéru pro daný objem bazénu a dobu běhu 
6 hodin denně.  
Produkce chloru je závislá na množství soli ve vodě a na teplotě vody. Čím nižší teplota vody tím nižší 
produkce chloru. Ke zvýšení výkonu elektrolyzéru slouží tlačítka 5 a 6 (obr. 3). Levým tlačítkem snižujeme, 
pravým zvyšujeme výkon o 10 g/h. Pokud již další zvýšení není tímto způsobem možné, lze ho dosáhnout  
dosypáním dalšího množství soli. 1 kg soli na každý m

3
 vody zvýší výkon cca o 10%. Maximální množství 

soli, které je možno použít je cca 15 kg na m
3
. Při překročení této koncentrace by došlo k přetížení zdrojové 

části ASIN Salt 2. Aby k tomu nedošlo je ASIN Salt 2 vybaven automatickou kontrolou maximálního proudu. 
Při přetížení dojde k automatickému odpojení. Před opětovným zapnutím je nutné vodu v bazénu naředit.  
Nikdy nepoužívejte koncentraci soli nižší než 4 g na litr – výrazně snižuje životnost elektrody. Vyšší 
koncentrace než 8 g na litr je velmi korozivní a může způsobit korozi vybavení bazénu. 
 

Produkce chloru (g/h) Objem bazénu (m
3
) 

7 25 

13 40 

18 55 

23 70 

 
Tabulka I. Orientační hodnoty výkonu při době chodu čističky 6 hodin pro různé velikosti bazénu 
 
Výsledné nachlórování bazénu je při jeho určitém objemu dáno výkonem elektrolyzéru a dobou chodu 
čističky, který je třeba nastavit podle podmínek, ve kterých se bazén provozuje. K optimálnímu nastavení 
dojdeme měřením chloru a úpravami doby chodu čističky, případně změnou výkonu elektrolyzéru. Praktické 
zkušenosti ukazují, že za běžných podmínek venkovního bazénu o objemu 30 m

3
 při koncentraci soli 

4 kg/m
3
 vyhovuje doba běhu čističky přibližně 6 hodin.  
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Je nutné si uvědomit, že uvedená čísla jsou průměrná. Potřebu dezinfekce výrazně ovlivňují faktory jako: 



 teplota  
 intenzita slunečního záření  
 množství koupajících se osob 
 déšť, vítr 
 organické znečištění 

 
Je velmi těžké najít univerzální nastavení pokrývající všechny provozní stavy bazénu. Proto doporučujeme 
propojení ASIN Salt 2 s regulátorem ASIN Aqua. Koncentrace dezinfekce je pak řízena podle okamžité 
koncentrace volného chloru a chod elektrolyzéru se přizpůsobuje podmínkám bazénu.  
Při práci s elektrolyzérem je třeba dodržovat především tyto pokyny:  
 
 Nikdy nezapínejte ASIN Salt 2 dokud není v bazénu rozpuštěno alespoň 4 g soli na každý litr vody. 

Došlo by ke zničení elektrod. Optimum je 4 – 8 gramů na litr.  
 Množství produkované dezinfekce je u ASIN Salt 2 řízeno množstvím soli ve vodě, dobou po kterou 

je ASIN Salt 2 v provozu a nastaveným výkonem elektrolyzéru.  
 ASIN Salt 2 nesmí být zapojen do napájení před úplným rozpuštěním soli v bazénu.  
 Připojení elektrody k ASIN Salt 2 se musí zásadně provádět ve vypnutém stavu.  

 

 
Jakou sůl používat  
 
Doporučujeme používat vakuovou mořskou sůl Aseko.  
Nesmí se používat sůl kamenná. Všechny příměsi mohou způsobit výrazné zkrácení životnosti elektrody.  
ASIN Salt 2 je navržen pro elektrolýzu vody s obsahem soli 4 – 8 kg/m

3
. Použití nižších koncentrací než  

4 kg/m3 může zničit elektrodu. Je proto nutná pravidelná kontrola obsahu soli ve vodě. Koncentrace soli ve 
vodě se vlastním provozem elektrolyzéru mění jen velmi málo. Hlavní ztráta soli vzniká praním filtru, 
vycákáním a silnými dešti v případě venkovního bazénu. V tabulce II je uvedeno množství soli v kg, které je 
třeba přidat pro zvýšení koncentrace uvedené v levém sloupci na 4 kg/m3 v závislosti na objemu bazénu. 
 

Obsah 
soli 

kg / m
3
 

Objem bazénu v m
3
 

10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 

 Množství soli v kg pro zvýšení jejího obsahu na 4 kg/m
3
 

0 40 60 80 100 120 140 160 200 240 280 

0,25 37,5 56,25 75 93,75 112,5 131,25 150 187,5 225 262,5 

0,5 35 52,5 70 87,5 105 122,5 140 175 210 245 

0,75 32,5 48,75 65 81,25 97,5 113,75 130 162,5 195 227,5 

1 30 45 60 75 90 105 120 150 180 210 

1,25 27,5 41,25 55 68,75 82,5 96,25 110 137,5 165 192,5 

1,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 125 150 175 

1,75 22,5 33,75 45 56,25 67,5 78,75 90 112,5 135 157,5 

2 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 

2,25 17,5 26,25 35 43,75 52,5 61,25 70 87,5 105 122,5 

2,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 75 90 105 

2,75 12,5 18,75 25 31,25 37,5 43,75 50 62,5 75 87,5 

3 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 

3,25 7,5 11,25 15 18,75 22,5 26,25 30 37,5 45 52,5 

3,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 25 30 35 

3,75 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 12,5 15 17,5 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabulka II. Přídavek soli pro dosažení koncentrace 4 kg/m

3 
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Životnost elektrod  
 
Elektrody, které jsou podstatnou částí elektrolyzéru, jsou vyrobeny z titanu potaženého speciální vrstvou 
ruthenia a iridia, která se během provozu spotřebovává. Aby její úbytky byly minimální, je třeba se vyvarovat  
 
 nízkého obsahu soli (pod 4kg/m

3
)  

 teploty vody pod 10°C  
 nízkého průtoku vody  
 příliš tvrdé vody  
 hodnoty pH pod 7,5  
 přidávání přípravků obsahujících kovy 

 

Čištění elektrod  
 
Během provozu se elektrody postupně zanášejí úsadami z tvrdé vody, které je třeba periodicky odstraňovat. 
Zanesení elektrod se projeví úbytkem výkonu elektrolyzéru, který poznáme tak, že při nezměněném obsahu 
soli ve vodě klesá výkon (sledován na displeji ASIN Salt 2). V tom případě je třeba při vypnutém systému 
elektrody vyjmout a na cca 10 minut ponořit do nádobky na čištění elektrod, naplněné roztokem na čištění 
elektrod. Bělavý povlak na elektrodách by měl zmizet a elektrody lze pak vrátit do elektrolyzéru.  
 

Záruka  
 
Výrobce ručí za vady na zařízení ASIN Salt 2 po dobu 2 let od data prodeje. Při nevěrohodném prokázání 
tohoto data je záruka počítána od data výroby vyznačené na výrobním štítku.  
Výrobce neručí za vady způsobené provozováním ASIN Salt 2 v rozporu s návodem. Dále výrobce neručí za 
vady způsobené neodbornou instalací zařízení.  
Předtím, než zavoláte servisního technika na uplatnění záruky zkontrolujte následující body, které jsou ve 
vaší odpovědnosti: 

 
 napájení elektřinou je funkční  
 zařízení je namontováno v souladu s návodem  
 voda má správné parametry pH a obsah soli  
 elektroda je čistá  
 je dostatečný průtok vody elektrodou  
 pojistka přístroje je v pořádku.  

 
 

Údržba  
 
ASIN Salt 2 ani elektrolyzér TE27 nevyžadují údržbu. Oba přístroje se však nacházejí v dosti korozívním 
prostředí a je proto třeba pravidelně kontrolovat, příp. čistit elektrické spoje.  
Elektrolyzér musí být udržován při teplotách nad nulou, voda v něm v žádném případě nesmí zamrznout!  

 
Bezpečnost práce  
 
Přístroj smí obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace. Snímání krytů a výměna všech součástí 
přístroje je zakázána. K čištění přístroje je vhodné použít hadřík vlhčený vodou, nebo saponátem. U obtížně 
odstranitelných skvrn lze použít etylalkohol. Použití jiných organických rozpouštědel je nepřípustné, stejně 
jako aplikace prostředků mechanicky poškozující povrch plastového pouzdra nebo čelního krytu.  
Osoba pracující s ASIN Salt 2 musí být upozorněna, že použije-li zařízení způsobem jiným, než je výrobcem 
určeno, může být ochrana zařízením poskytovaná narušena.  
 
 

!!! POZOR !!! 
Všechna činidla používaná pro úpravu kvality vody jsou žíraviny, které nesmí přijít do styku s 
pokožkou! Při doplňování zásoby činidel a při výměně hadičky čerpadla je třeba používat gumové 
rukavice a pracovat s veškerou opatrností. Při potřísnění oděvu způsobují tyto látky nenapravitelné 
poškození! Při manipulaci a opravách vždy dbejte bezpečnostních pokynů pro jednotlivé chemikálie 
(viz bezpečnostní listy). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulátor pH a chlorové dezinfekce 
 

ASIN Aqua 
ASIN Aqua S 

 
příručka uživatele  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Regulátor ASIN Aqua automaticky reguluje pH a úroveň chlorové dezinfekce po dobu běhu čističky. Hodnota pH je 
měřena skleněnou elektrodou, koncentrace dezinfekce je měřena membránovou elektrodou. Obě měřené hodnoty 
jsou zobrazeny na velkém dotykovém displeji, který slouží také k ovládání a nastavení systému v jednoduchém 
dialogovém režimu. Regulátor ASIN Aqua tvoří kompaktní celek, sestávající z řídicí jednotky, měřicích elektrod a 
dávkovacích čerpadel o výkonu 60 ml/min. Montuje se na stěnu. 
Regulátor ASIN Aqua S je konstrukčně i funkčně shodná verze pro řízení dezinfekce elektrolýzou slané vody 
v systému ASIN Salt. 
Obě verze regulátoru lze objednat také v provedení pro připojení externího displeje a teploměru bazénové vody 
(měřená teplota je zobrazena společně s ostatními regulovanými hodnotami na externím displeji), které se 
v označení liší příponou Ext (např. ASIN Aqua Ext). 
 

 

Technická charakteristika 

 
Napájení 230 V, 50 Hz 

Příkon 14 VA 

Pojistka T80 mA 

Kategorie přepětí v instalaci II 

Krytí IP30 

Klimatická odolnost 5-40°C 

Hmotnost 2268 g 

Umístění nástěnné 

Měřené hodnoty pH, volný chlor, (teplota vody) 

Regulované hodnoty pH, volný chlor 

Instalace 
 

Odběr vody k sondám je nutno instalovat mezi filtr a čerpadlo čističky (obr. 1) a výstup do scimru, přepadové 
nádrže nebo do odpadu. Voda je protlačována kolem sondy vzniklou tlakovou diferencí. Sání čerpadla dávkovače 
se připojí na zásobník příslušného činidla a výstup se zavede pomocí nástřikových ventilů do potrubí za filtrem na 
výstup do bazénu až za všechna zde umístěná zařízení (topení, elektrolyzér apod.). 
Sondu pH zašroubujeme do měřící cely na boku přístroje. Následně na konektor sondy našroubujeme kontakt. Vše 
utahujte pouze rukou bez použití kleští nebo klíčů. 
ASIN Aqua se spouští zasunutím síťové šňůry do sítě. Napájení musí být společné s napájením oběhového 
čerpadla čističky. Vypnutí oběhového čerpadla musí vypnout ASIN Aqua, jinak by docházelo k chybnému 
dávkování činidla. Připojení sítě se provede třížilovým kabelem do zásuvky, která je na síti TNS opatřená 
jednofázovým proudovým chráničem se jmenovitým vypínacím proudem ΔIn =30 mA a jmenovitým proudem min. 
1A. Připojovací vidlice musí být volně přístupná. 

Uvedení do provozu 

Automat spouštíme zásadně v čisté vodovodní (ne studniční !) vodě bez jakýchkoli příměsí. Obsahuje-li voda 
přípravky z jiné, dříve používané dezinfekce, je třeba ji kompletně vyměnit. Je-li voda organicky a mechanicky 
znečištěná, je třeba ji vyčistit a upravit pH a použít k tomu výhradně originální přípravky fy. ASEKO Superchlor a 
pH+ nebo pH-. Do ukončení těchto úprav musí být automat vypnutý a uzavřeny přívody vody k sondám. 

Regulátor se uvede do chodu připojením síťového napětí. Na dotykovém displeji se objeví startovací obrazovka 
 



 
 
 
Probíhá kontrola systému a po jejím ukončení v případě, že byly zjištěny chyby, displej přejde na chybové hlášení, 
např. 
 

 
 
Kliknutím na pole CHYBA se zobrazí možné příčiny: 
 
 

 
 

 
Pokud je vše v pořádku, displej přejde na úvodní menu: 
 
 

 
 
 
Z tohoto menu přejdeme nyní na nastavení systému kliknutím na pole NASTAVENÍ: 
 



 
 
Z pole POŽADOVANÉ HODNOTY vyvoláme 
 

 
 
kde kliknutím na jednotlivá pole vyvoláme jednotlivá menu pro vložení požadovaných hodnot. Z pole BAZÉN A 
FILTRACE tak přejdeme na 

 
 

 
V levém poli se nastavuje objem bazénu, v pravém počet hodin běhu čističky. Aktuálně nastavovaná hodnota je 
vyznačena černým klínem na spodku šedého pole, na druhou lze přejít dotykem jejího šedého pole. Číselná 
hodnota se nastavuje tlačítky + a -, podržením tlačítka dojde ke zrychlení změny. Úpravu hodnot je třeba zakončit 
tlačítkem OK. 
Tlačítko ZPĚT NA ÚVOD přeruší zadávání požadovaných hodnot a vrátí úvodní displej, tlačítko ZPĚT vrací na 
předchozí menu. 
Nastavení PARAMETRY VODY 
 

 
 
vyžaduje vyplnění zaškrtávacích políček. Po jejich vyplnění automat vypočte vhodnou dávku dezinfekce, kterou 
zobrazí v poli „ml/m

3
 za hodinu“. 

Nastavení DESINFEKCE, stejně jako nastavení pH vyvolá okno 
 



 
 
kde výše popsaným postupem nastavíme žádanou hodnotu pH a koncentrace chloru. Při najíždění systému 
v bazénu, napuštěném čistou vodou, nastavíme chlor na 0 mg/l a pH na 7,0. 
Po zadání všech požadovaných hodnot se vrátíme do menu NASTAVENÍ a provedeme ruční nadávkování 
dezinfekce kliknutím na žluté pole RUČNÍ DÁVKA: 
 

 
 

Kde stiskem tlačítka START na straně dezinfekce zhasne pole START na straně pH, nápis START na straně 
dezinfekce se změní na STOP a v poli dezinfekce se postupně zobrazuje nadávkované množství. Při dosažení 
požadovaného množství dávkování ukončíme stiskem STOP. V pravém horním rohu pole dezinfekce je zobrazeno 
vypočtená optimální velikost dávky. Po řádném promíchání, pokud je hodnota pH v rozmezí 6,8 – 7,2, změříme 
ruční metodou koncentraci chloru a jestliže odpovídá požadované hodnotě nebo je vyšší, provedeme kalibraci 
chlorové sondy.(Jestliže pH je mimo uvedený interval, provedeme výše popsaným způsobem ruční dávkování 
kapaliny na úpravu pH.). Stiskem KALIBRACE v menu NASTAVENÍ vyvoláme 
 

 
 

Pro kalibraci chloru stiskneme žluté pole, 
 

 
 
 



kde v levém poli je současná měřená hodnota a v pravém poli tlačítky + a – nastavujeme hodnotu správnou, kterou 
nakonec potvrdíme tlačítkem OK. 
Nakonec nastavíme koncentraci chloru, která má být automatem udržována. 
V prvních dnech, než se chlorová sonda ustálí, se mohou hodnoty naměřené ve vodě s hodnotou zobrazenou na 
ASIN Aqua mírně lišit. Po 24 hodinách je dobré opětovně změřit hodnoty ručním testerem a provést kalibraci v 
menu CAL. Kalibrace se dále provádí jedenkrát měsíčně – jak hodnoty pH tak Cl. 

Údržba 
 
Zařízení pro automatickou kontrolu kvality bazénové vody ASIN Aqua vyžadují pravidelnou vizuální kontrolu a 
údržbu. Nezapomínejte pravidelně kontrolovat kvalitu vody a kalibrovat pH. Pravidelně provádějte kontrolu těsnosti 
spojů na trubičkách a čerpadlech pro chemikálie. 
Důležité upozornění: Všechny automaty z produkce ASEKO jsou konstruovány pro aplikaci originálních 
činidel téhož výrobce. Použití činidel jiného původu může negativně ovlivnit jejich funkci. 

 
Nástřikové ventily na chlorovou dezinfekci 
V provozu se může běžně stát, že nástřikový ventil na chlorovou dezinfekci se stane neprůchodným a to způsobí 
zvýšení tlaku v nástřikovém potrubí. To má následně vliv na životnost hadičky v čerpadle. Při úplném ucpání může 
hadička v čerpadle prasknout. Doporučujeme proto pročištění ventilů společně s výměnou hadičky čerpadla jednou 
za rok. 
 
Sonda pH 
nevyžaduje žádnou údržbu, pouze při dlouhodobé odstávce je třeba sondu umístit do těsného pouzdra aby 
nevysychala. Životnost sondy je 1-2 roky. Doporučujeme proto včasnou výměnu. 
 
Sonda na volný chlor nemá omezenou životnost, ale vyžaduje cca jedenkrát ročně výměnu elektrolytu. V případě, 
že sonda ztrácí citlivost a ani po naplnění novým elektrolytem se citlivost neobnoví, je nutné vyměnit krycí 
polopropustnou membránu. Postupujte dle „návodu na provoz a údržbu chlorové sondy“. 
 
Čerpadlo peristaltické 
Doporučujeme vyměnit hadičky v čerpadle přibližně jednou za rok při běžném provozu. Předejdete tím možnému 
prasknutí a tím způsobení škod na zařízení. 
 
Teplotní použitelnost přístroje je od +5°C do +40°C. Voda v žádném případě nesmí zamrznout! Sonda, která je v 
přístroji by se mohla poškodit (popraskat nebo se úplně rozsypat). 

Bezpečnost práce 
 
Přístroj smí obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace. Snímání krytů a výměna všech součástí přístroje je 
zakázána. K čištění přístroje je vhodné použít hadřík vlhčený vodou, nebo saponátem. U obtížně odstranitelných 
skvrn lze použít etylalkohol. Použití jiných organických rozpouštědel je nepřípustné, stejně jako aplikace prostředků 
mechanicky poškozující povrch plastového pouzdra nebo čelního krytu. 
Osoba pracující s Asin Aqua musí být upozorněna, že použití přístroje způsobem pro který není výrobcem určen, 
může způsobit narušení elektrické ochrany přístroje. 

 
!!! POZOR !!! 

Všechna činidla používaná pro úpravu kvality vody jsou žíraviny, které nesmí přijít do styku s pokožkou! 
Při doplňování zásoby činidel a při výměně hadičky čerpadla je třeba používat gumové rukavice a pracovat 
s veškerou opatrností. Při potřísnění oděvu způsobují tyto látky nenapravitelné poškození! Při manipulaci a 
opravách vždy dbejte bezpečnostních pokynů pro jednotlivé chemikálie (viz bezpečnostní listy). 
 
 



 
 

Obr. 1. Schéma zapojení ASIN Aqua do filtračního okruhu 
 
1 Přívod vody k sondám 
2 Odvod vody od sond 
3 Nástřik dezinfekce 
4 Nástřik kapaliny pH 
5 Doplňování vody 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulátor kyselosti bazénové vody 
 

ASIN Aqua pH 
 

příručka uživatele 
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ASIN Aqua pH automaticky reguluje pH v bazénové vodě. Kyselost nebo zásaditost vody (hodnota 
pH) je měřena standardní skleněnou elektrodou. Hodnota pH je zobrazena na dotykovém displeji, 
který současně slouží k ovládání a k nastavení všech potřebných parametrů v jednoduchém 
dialogovém režimu. Během provozu se z měřené hodnoty vypočítávají potřebné dávky příslušného 
činidla, které se pak ve vhodných intervalech dávkují do vody. Regulátor ASIN Aqua pH tvoří 
kompaktní celek, sestávající z řídicí jednotky, měřicí elektrody a dávkovacího čerpadla o výkonu 60 
ml/min. Montuje se na stěnu. 
 

Technická charakteristika 

 
Napájení 230 V, 50 Hz 

Příkon    20 VA 

Pojistka      T80 mA 

Kategorie přepětí v instalaci   II 

Krytí   IP30 

Klimatická odolnost 0-40°C 

Hmotnost 2268 g 

Umístění nástěnné 

Měřené hodnoty     pH 

Regulované hodnoty   pH 

Instalace 

Zapojení regulátoru ASIN Aqua pH do čisticího okruhu bazénu je znázorněno na obr. 1. Odběr vody 
do měřicí cely je nutno umístit mezi čerpadlem čističky a filtrem, výstup z cely se zavede za filtr 
čističky nebo do vyrovnávací nádoby. Voda je protlačována kolem sondy tlakovou diferencí vzniklou 
na filtru. Sání čerpadla dávkovače se připojí na zásobník činidla a výstup se zavede pomocí 
nástřikových ventilů do potrubí mezi výstupem vody z měřicí cely a bazénem. V žádném případě 
nesmí být před odběrem vody do měřících cel !!! 
Sondu pH zašroubujeme do měřící cely na boku přístroje a našroubujeme konektor. Vše utahujeme 
pouze rukou bez použití kleští nebo klíčů. 
Regulátor se spouští zasunutím síťového kabelu do sítě. Napájení musí být společné s napájením 
oběhového čerpadla čističky. Vypnutí oběhového čerpadla čističky musí vypnout ASIN Aqua pH, jinak 
by docházelo k chybnému dávkování činidel. Připojení sítě se provede třížilovým kabelem do zásuvky, 
která je na síti TNS opatřená jednorázovým proudovým chráničem s jmenovitým vypínacím proudem 
ΔIn =30 mA a jmenovitým proudem min. 1A. Připojovací vidlice musí být volně přístupná. 

Uvedení do provozu 

Automat ASIN Aqua pH spouštíme zásadně v čisté vodě bez jakýchkoliv  bazénových přípravků. Po 
zapnutí automatu připojením k síťovému napětí po startovacím okně 
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naskočí úvodní okno 
 

 
 
V případě výskytu nějaké chyby se objeví chybové hlášení 
 

 
 
Kliknutím na pole CHYBA se zobrazí možné příčiny: 
 

 
 
Pokud je vše v pořádku, pokračujeme kliknutím na pole NASTAVENÍ, 
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Odkud pokračujeme na POŽADOVANÉ HODNOTY: 
 

 
 
Zde nejprve nastavíme objem v poli BAZÉN/FILTRACE objem bazénu 
 

 
 
A z pole ZPĚT se vrátíme k nastavení PARAMETRY VODY: 
 

 
 
Dotykem příslušného políčka zaškrtneme tvrdost vody a z pole ZPĚT se vrátíme 
k nastavení požadovaného pH: 
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Číselná hodnota se nastavuje tlačítky + a -, podržením tlačítka dojde ke zrychlení 
změny. 
Vrátíme se do menu NASTAVENÍ a provedeme KALIBRACI sondy pH: 
 

 
 
Změříme vhodnou metodou, např. kolorimetrickou (ruční tester) hodnotu pH, a pomocí tlačítek + a – 
provedeme v modrém poli korekci, kterou ukončíme OK. Z políčka ZPĚT se automat vrátí do 
normálního pracovního režimu. 
 

Je nepřípustné dávkovat jakékoliv chemikálie (včetně flokulantu) přímo do skimmeru - 
došlo by k jejich nasátí přímo k měřicí sondě a tím k jejímu zničení. 
Pokud je nezbytné nalití některého prostředku do bazénu, musí se automat ASIN 
AquapH vypnout a uzavřít přívod a odvod vody k sondě. 

 
Údržba 

 
Zařízení pro automatickou kontrolu kvality bazénové vody ASIN Aqua pH vyžadují pravidelnou vizuální 

kontrolu a údržbu. Nezapomínejte pravidelně kontrolovat kvalitu vody a kalibrovat sondu. Pravidelně 

provádějte kontrolu těsnosti spojů na trubičkách a čerpadlech pro chemikálie. 

Důležité upozornění: Všechny automaty z produkce ASEKO jsou konstruovány pro aplikaci 
originálních činidel téhož výrobce. Použití činidel jiného původu může negativně ovlivnit jejich 
funkci. 
 
 
Sonda pH 
U bazénů neprovozovaných v zimním období se doporučuje sondu nebo celý automat odpojit a 
uskladnit v prostoru s minimální teplotou +5°C. Po dobu uložení je třeba na sondu nasadit zvlhčovací 
kryt, naplněný skladovacím roztokem. 
Při opětovném zapojení automatu a sondy do okruhu bazénu je třeba počítat s tím, že sonda se musí 
ve vodě stabilizovat nejméně dvě hodiny. Během této stabilizace může vykazovat nestálé a nepřesné 
hodnoty. 
Životnost sondy je 1-2 roky. Doporučujeme proto včasnou výměnu. 
 
Čerpadlo peristaltické 
Doporučujeme vyměnit hadičky v čerpadle přibližně jednou za rok při běžném provozu. Předejdete tím 
možnému prasknutí a tím způsobení škod na zařízení. 
 
Teplotní použitelnost přístroje je od +5°C do +40°C. Voda v žádném případě nesmí zamrznout! 
Sonda, která je v přístroji by se mohla poškodit (popraskat nebo se úplně rozsypat). 
 

Bezpečnost práce 
 
Přístroj smí obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace. Snímání krytů a výměna všech 
součástí přístroje je zakázána. K čištění přístroje je vhodné použít hadřík vlhčený vodou, nebo 
saponátem. U obtížně odstranitelných skvrn lze použít etylalkohol. Použití jiných organických 
rozpouštědel je nepřípustné, stejně jako aplikace prostředků mechanicky poškozující povrch 
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plastového pouzdra nebo čelního krytu. 
Osoba pracující s Asin Aqua pH musí být upozorněna, že použití přístroje způsobem pro který není 
výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístroje. 

 
!!! POZOR !!! 

Všechna činidla používaná pro úpravu kvality vody jsou žíraviny, které nesmí přijít do styku s 
pokožkou! Při doplňování zásoby činidel a při výměně hadičky čerpadla je třeba používat 
gumové rukavice a pracovat s veškerou opatrností. Při potřísnění oděvu způsobují tyto látky 
nenapravitelné poškození! Při manipulaci a opravách vždy dbejte bezpečnostních pokynů pro 
jednotlivé chemikálie (viz bezpečnostní listy). 

 
 
 

 
Obr.1. Schéma zapojení do filtračního okruhu 

 
1 – vstup vody do sondy 3 – vstup činidla  5 – oběhové čerpadlo 
2 – výstup vody ze sondy  4 – dopouštění vody 6 - filtr 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Automat na řízení  
kvality bazénové vody 

 

ASIN Aqua Profi 
 
 

Příručka uživatele 
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ASIN Aqua Profi (dále jen automat) je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod 
bazénu a udržuje nastavené parametry vody - měří pH, chlor volný, chlor celkový, REDOX potenciál, 
teplotu, hladinu a čas a reguluje pH, chlor, teplotu, hladinu a flokulant. 
K zobrazení měřených a regulovaných hodnot a k nastavení systému slouží přehledný dotykový displej. 
Automat tvoří kompaktní celek, sestávající z řídicí jednotky a měřicích sond. Montuje se na stěnu.  
 
Dezinfekce 
Automat umožňuje řídit jeden z následujících dezinfekčních procesů:  

 dávkování roztoku chlornanu 
 řízení elektrolyzéru slané vody  
 dávkování plynného chloru 

K měření obsahu chloru je použita membránová amperometrická sonda. 
Řízení procesu dezinfekce probíhá na základě měření odchylky mezi požadovanou a skutečnou hodno-
tou. Na základě zadaných údajů o objemu bazénu a výkonu dávkovacích čerpadel automat vypočítá 
potřebnou dávku činidla a spustí na potřebnou dobu dávkovací čerpadlo, elektrolyzér nebo chlorátor. 
 
Úprava pH 
Automat umožňuje řídit oba procesy udržování pH: 

 Snižování pH (dávkování kyseliny) se volí vždy při dezinfekci chlornanem nebo elektrolýzou 
slané vody. Dezinfekční funkce chlornanu je totiž vždy provázena nárůstem pH. 

 Zvyšování pH (dávkování alkálií) se volí v některých případech dávkování plynného chloru. 

K měření pH se používá kombinovaná skleněná pH elektroda. 
Řízení úpravy pH probíhá obdobně jako u dezinfekce - na základě změřené odchylky od požadované 
hodnoty automat určí potřebnou dávku korekční kapaliny (pH- nebo pH+) a spustí na potřebnou dobu 
dávkovací čerpadlo. 
 
Flokulace 
Automat umožňuje zadat dávku flokulantu 0,0 – 99,9 ml/m3 vody za 24 hod. Dávka není jednorázová, ale 
automat ji rozdělí do malých dávek, které průběžně dávkuje celých 24 hodin. Velikost dávky se zadává 
podle velikosti a intenzity používání bazénu. 
 
Doba filtrace 
Automat umožňuje spínání cirkulačního čerpadla ve dvou časových intervalech denně. 
 

Teplota vody 
Teplota se reguluje spínáním zdroje tepla (elektrického topení, plynového kotle, výměníku) na základě 
údaje elektronického teploměru. Řízení teploty je možné nadřídit časovému programu, tzn. cirkulační 
čerpadlo filtrace se vypne až po dosažení žádané teploty vody v bazénu. Elektronický teploměr 
umožňuje řízení teploty s přesností 0,1°C. 
 

Hladina 
Řízení hladiny probíhá na základě údajů z ponorného snímače hladiny. Kontrolují se čtyři úrovně hladiny 
– nebezpečí přetečení, horní a dolní regulační úroveň a hladina pod úrovní regulace. 
Dopouštění vody ovládá elektromagnetický ventil.. 
 

Komunikace s PC 
Automat zaznamenává ve své vnitřní paměti všechny naměřené údaje o teplotě, koncentrací chloru, 
redox potenciálu, pH, sepnutí výstupních relé a chybová hlášení jedenkrát za hodinu. Kapacita paměti je 
4000 záznamů. Ke stažení těchto záznamů do PC po připojení USB kabelem slouží software PoolCom. 
Je také možné automat připojit pomocí integrovaného LAN adaptéru do sítě INTERNET a na serveru 
http://pool.aseko.cz/AsekoWeb/ pak po vložení přihlašovacích údajů přímo kontrolovat funkci všech 
takto připojených automatů. 
 
 

http://pool.aseko.cz/AsekoWeb/


 
ASEKO s.r.o., Vídeňská 340, 25242 Vestec u Prahy 

 Tel. 244 912 210 Fax 244 910 800 aseko@aseko.cz http://www.aseko.cz 

 

Technická charakteristika 

 
Napájení 230 V, 50 Hz 

Příkon 35 VA 

Pojistka T 1A (2ks), T 160mA 

Kategorie přepětí v instalaci II 

Krytí IP62 

Klimatická odolnost 5-40°C 

Hmotnost 5500 g 

Umístění nástěnné 

Měřené hodnoty volný (a celkový) chlor, redox pot., pH, teplota, hladina 

Regulované hodnoty volný chlor, pH, teplota, hladina 

Integrovaná paměť 4000 záznamů 

Výstup Displej, RS485 

Instalace a uvedení do provozu 
 
Sestava dodávky 
 
Automat ASIN Aqua Profi   1 ks 
Elektroda na volný chlor   1 ks 
Elektroda pH     1 ks 
Elektroda redox     1 ks 
 
K dodávce lze navíc objednat elektrodu na celkový chlor a příslušenství (uzavírací armatury, nástřikové 
ventily atd.) v množství odpovídajícím konkrétním podmínkám. 
 
Instalace 
 
Doporučuje se, aby instalaci a uvedení do provozu provedl servisní technik. 
Před uvedením do provozu je třeba osadit měřicí elektrody do jímek na bocích řídicí jednotky. Při 
pohledu zpředu osazujeme na levou stranu elektrodu pH a redox (na pořadí nezáleží) a na pravou 
stranu elektrodu volného a celkového chloru. Elektrody zašroubujeme do jímek a následně na konektory 
našroubujeme koncovky spojovacích kabelů. Příslušnost jednotlivých kabelů k elektrodám je vyznačena 
na regulátoru v místě jejich výstupu. Vše utahujeme pouze rukou, bez použití kleští nebo klíčů. 
Příslušnost kabelů k jednotlivým elektrodám je vyznačena na skříni automatu v místě výstupu kabelů. 
Další postup: 

 Propojí se celý systém podle potrubního schématu (obr. 1) 
 Pokud má automat řídit chod čističky, zapojení se provede podle elektrického schématu na  

obr. 2. Zapojované spotřebiče se podle napájecího napětí zapojí podle obr. 3 (12 Vss)  
nebo 4 (230V). 

 V opačném případě, pokud automat řídí pouze dezinfekci a teplotu, příp. výšku hladiny, se zapojí 
napájení centrální jednotky tak, aby byla spínána současně s čističkou. (Jinak by došlo k 
dávkování chemikálií i při vypnuté čističce). 

 Voda ze sond se odvede do akumulační nádrže, odpadu nebo skimmeru. 

Sonda na volný chlor je velmi citlivá na změnu tlaku v potrubním systému bazénu. Tlak vyšší než 0,5 
baru, stejně jako podtlak způsobí zničení membrány! 
 
Uvedení do provozu 
 
Spuštění nového automatu bychom měli dělat při bazénu napuštěném čistou vodou. Manuálně změříme 
hodnotu pH, která by měla být v rozmezí 6,8 – 7,2. Pokud tomu tak není, je třeba ji upravit přidáním 
vhodného činidla a nechat vodu řádně promíchat. 
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Před zapnutím přístroje musí být otevřené zavírací armatury (voda musí protékat k sondám). Do bazénu 
nasypeme přípravek Superchlor v množství cca 5g/m3. 
Pozor! Koncentrovaný Superchlor se nesmí dostat k sondám! Je proto třeba ho nasypat přímo do 
bazénu co nejdál od místa odběru vody filtrační jednotkou. 
Zapneme automat vypínačem na čelním panelu. Na displeji se objeví úvodní okno 
 

 
 
Zde jsou zobrazeny hodnoty měřených veličin plus některé další charakteristiky regulačního procesu: 
Značka „domečku“ v horním řádku indikuje průtok vody k sondám. Pokud voda protéká, má domeček 
barvu modrou, v případě poruchy červenou. Červený vykřičník vpravo od domečku indikuje výskyt chyb. 
Modrá značka čerpadla svítí, pokud je v provozu čistička. U regulovaných veličin jsou zobrazeny dvě 
hodnoty, oddělené šipkou. Vlevo je hodnota aktuální, vpravo hodnoty nastavená. Pokud probíhá 
regulace, bílá šipka se změní na zelené „on“. Červená okamžitá hodnota u volného chloru indikuje chybu 
následkem překročení maximální hodinové dávky. 
Tlačítkem Konfigurace postupně nastavíme parametry bazénu: 
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Mezi oběma okny se pohybujeme pomocí vertikálních šipek, číselné údaje vkládáme tlačítky + a -. 

Chlorační metodu vybereme tak, že u ní stiskneme červené „X“, které se změní na zelenou značku . 

Jednotlivé nastavované položky jsou bílé na šedém podkladu. Stiskem tohoto šedého pole se toto pole 
zbarví modře a bílou číslici je nyní možné upravit. Potvrzením OK se okno vrátí do původní podoby 
s možností zvolit další položku k úpravě. Podržením těchto tlačítek zrychleně nabíhají volené hodnoty. 
V případě dávkování chloračního činidla („Kapalný chlor“) vkládáme výkon dávkovacího čerpadla 
(standardně 60 ml/min) u elektrolýzy výkon elektrolyzéru a u dávkování plynného chloru vkládáme 
skutečně dávkované množství. U pH a flokulantu vkládáme rovněž výkon čerpadla. 
Nakonec zadáme objem bazénu a vrátíme se na úvodní okno tlačítkem Zpět na úvod. Přejdeme na 
okno Požadované hodnoty,,kde zadáme koncentraci volného chloru = 0, pH = 7.0, teplotu vody podle 
přání a nepřetržitý provoz čističky (tj. např. Čas 1 i Čas 2 jsou vypnuty). V druhém okně tohoto menu 
zadáme požadovanou výšku hladiny a dále výšky hladiny pro zahájení a ukončení dopouštění a výšku 
havarijní.  
 

 
 

 
 

U parametrů, které mají být regulovány, opět stiskem změníme značku X na  a v šedém poli vyplníme 

regulovanou úroveň. 
Potvrzením tlačítkem OK se spustí normální chod automatu. V úvodním okně je trvale zobrazen stav 
regulovaných parametrů kvality vody. Takto ponecháme systém běžet 24 hodin. Po 24 hodinách 
přistoupíme ke kalibraci sond. Tlačítkem Kalibrace vstoupíme do kalibračního menu. V tomto okně jsou 
ve sloupci JE měřené hodnoty, které je třeba ve sloupci MÁ BÝT opravit. Potvrzením OK je kalibrace pH 
ukončena. 
Sondu pH většinou není třeba kalibrovat. Pokud tak chceme v zájmu přesnosti učinit, vyjmeme ze sondy 
elektrodu, ponoříme ji do pufrového roztoku o přesně definované hodnotě pH a v položce MÁ BÝT 
zadáme správnou hodnotu. Je-li hodnota pH v rozmezí 6.8 až 7.5, můžeme přistoupit ke kalibraci sondy 
volného chloru. 
Změříme ruční metodou koncentraci volného chloru, a pokud se tato nachází nad nadále požadovanou 
koncentraci, zadáme naměřenou koncentraci do položky MÁ BÝT. Je-li naměřená koncentrace chloru 
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nižší, je třeba dosypat úměrně velkou dávku Superchloru a postup zopakovat.  
 



 
 
Po skončení kalibrace nastavíme v okně Požadované hodnoty úroveň regulovaných parametrů a 
potvrzením OK nastartujeme běžný provoz. Systém povoluje nastavení pH v rozmezí 6,4 – 7,2, teplotu 
vody od 0 do 45°C, koncentraci chloru od 0 do 1,5 mg/l a přídavek flokulantu max. 99 ml/m3/24 h. 
 
 
Menu Servis 
slouží pro některá další nastavení systému. Sestává ze tří oken, mezi nimiž se opět pohybujeme pomocí 
vertikálních šipek. 
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Položka Max. chloru za hod. limituje množství dávkované dezinfekce a má za úkol chránit před 
předávkováním. Stejný účel má také položka Max. čas dávkování. V položce Ukládat po se stanoví 
frekvence ukládání měřených hodnot do paměti automatu a Odesílat po stanoví frekvenci přenosu 
uložených dat. Po dobu odesílání dat nápis „ASEKO Pool Technology“ v základním okně se zbarví 
zeleně a automat neobnovuje měřené hodnoty. 
Doba promíchání určuje interval mezi jednotlivými dávkováními, doporučená hodnota je 1 – 6 minut. 
Do Koncentrace pH a Koncentrace Cl se zadávají koncentrace, uváděné na štítku příslušných 
chemikálií. 
Zaškrtnutím položky Průtokoměr zadáváme, zda je systém průtokoměrem vybaven. 
Datum a čas slouží k aktuálnímu nastavení data a času. 
Pokud se v systému vyskytují chyby, jsou ve formě čísel vypsány za položkou Chyby: 

  1 - překročená hodinová dávka chloru  
                 2 - nelze stáhnout čas z hodin  
                 3 - není průtok k sondám  
                 4 - prázdná akumulační nádrž  
                 5 - vody je v akumulační nádrži moc 

Poslední okno v menu SERVIS slouží ke kontrole zapojení systému. Stiskem jednotlivých položek 
uvádíme do činnosti jednotlivá relé, spouštějící regulaci dané položky.  
  
 

 

Provoz 
 
Pro přesnou regulaci nastavených hodnot je nezbytně nutné aby automat byl v provozu minimálně 8 
hodin denně v nepřerušovaném časové úseku. Provoz s častým přerušováním provozu neumožní 
přesné měření obsahu chloru. 
Při automatickém režimu je systém řízen podle vašich požadavků a bez další potřeby obsluhy reguluje a 
měří nastavené hodnoty. V tomto režimu je třeba, aby během dávkování činidel byla vždy spuštěná 
čistička. Pokud je čistička připojená na automat a tudíž jím i ovládaná, je toto zajištěno automaticky.  
Je důležité alespoň jedenkrát za týden kontrolovat zda údaje na displeji se opravdu shodují se 
skutečností. V případě rozdílu je nutné provést opravnou kalibraci sond. Kalibraci provádějte pouze za 
ustáleného stavu při hodnotách blízkých požadované hodnotě. 
 

Údržba 
 
Automaty ASIN Aqua Profi vyžadují pravidelnou vizuální kontrolu a údržbu. Nezapomínejte pravidelně 
kontrolovat kvalitu vody a kalibrovat hodnoty. Pravidelně provádějte kontrolu těsnosti spojů na trubičkách 
a čerpadlech pro chemikálie.  
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Je nepřípustné 

 Dávkovat jakékoliv chemikálie (včetně flokulantu) přímo do skimmeru (došlo by k nasátí přímo k 
měřícím sondám a tím k jejich zničení ). 

 Používat odchlorovací přípravky 
 Používat dezinfekční přípravky na bázi kyslíkové chemie 
 K mytí bazénu používat běžné saponáty. 

Nástřikové ventily na chlorovou dezinfekci se v provozu můžou ucpat a to způsobí zvýšení tlaku v 
nástřikovém potrubí a snížení životnosti hadičky v čerpadle. Při úplném ucpání může hadička v čerpadle 
prasknout. Doporučujeme proto pročištění ventilů společně s výměnou hadičky čerpadla jednou za rok. 
U vody s vysokou tvrdostí je nutné čistit nástřiky jednou za tři měsíce. 
 
Sonda pro měření pH a sonda redox pro měření oxidačně redukčního potenciálu nevyžadují žádnou 
údržbu. Pouze při dlouhodobé odstávce je lépe sondy umístit do těsného pouzdra aby nevysychaly. 
Životnost sond je 1-2 roky. Doporučujeme proto včasnou výměnu.  

 
Sonda na volný chlor nemá omezenou životnost, ale vyžaduje cca jedenkrát ročně výměnu elektrolytu. 
V případě, že sonda ztrácí citlivost a ani po naplnění novým elektrolytem se citlivost neobnoví, je nutné 
vyměnit krycí polopropustnou membránu. Postupujte dle „návodu na provoz a údržbu chlorové sondy“. 
 
Peristaltická čerpadla mají nejcitlivější součást v hadičce, která se provozem opotřebovává a je třeba ji 
při běžném provozu přibližně jednou za rok vyměnit. Předejde se tak jejímu prasknutí a škodám na 
zařízení.  
 
Správný chod systému může narušit aplikace jiných než výrobcem doporučených dezinfekčních 
přípravků. V žádném případě se nesmí kombinovat přípravky na bázi organického chloru s přípravky 
anorganickými. 

Bezpečnost práce 
 
Přístroj smí obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace. 
Osoba pracující s automatem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro nějž není 
výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované. 
Snímání krytů a výměna všech součástí přístroje je zakázána. Přístrojová skříň zajišťuje krytí IP 42. K 
čištění přístroje je vhodné použít hadřík vlhčený vodou nebo saponátem, u obtížně odstranitelných skvrn 
lze použít etylalkohol. Použití jiných organických rozpouštědel je nepřípustné, stejně jako aplikace 
prostředků mechanicky poškozujících povrch plastového pouzdra nebo čelního krytu. 
 
Všechny chemikálie používané k úpravě vody jsou velmi agresivní. Při manipulaci a opravách 
vždy dbejte bezpečnostních pokynů pro jednotlivé chemikálie (viz bezpečnostní listy).  
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Obr. 1. Zapojení do filtračního okruhu 
 
1 Přívod vody k sondám může být na výstupu z cirkulačního čerpadla nebo z bazénu pomocným čerpadlem 

2 Odvod vody od sond musí být veden do beztlaku – do odpadu, skimmeru nebo akumulační nádrže 

3 Dávkování kapalné dezinfekce nebo plynného chloru 

4 Dávkování kapaliny pH+ 

5 Dávkování kapaliny pH- 

6 Dávkování flokulantu 

7 Automatické doplňování hladiny musí být za přívodem vody k sondám 
8 Membránové čerpadlo jako alternativa k peristaltickým čerpadlům 

9 Elektrolyzér slané vody jako další možnost dezinfekce 
10 Tlakový hladinoměr 
11 Teploměr 
12 Externí displej 
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Obr. 2. Zapojení svorkovnic 
 

1 B    Ext. displej RS485 10 dávkování pH- 18 čerpadlo  pH- 

2 A    Ext. displej RS485 11 dávkování chloru 19 čerpadlo  chloru 

3 puls.  průtokoměr, neobsazeno 12 dávkování flokulantu 20 čerpadlo  flokulantu 

4 GND 13 dávkování pH+ 21 čerpadlo  pH+ 

5 teploměr 14 čistička 22 čistička 

6 průtokoměr 15 topení 23 topení 

7 hladinoměr 16 dopouštění 24 dopouštění 

8 neobsazeno 17 chyba 25 chyba 

9 GND     

Oranžové svorky +12 V   

Modré svorky GND   
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Obr. 3. Zapojení systému na výstupy 12 Vss                         Obr. 4. Zapojení systému na   
                                                                                  bezpotenciálové výstupy 
 



 
 
 
 
 
 
 

Regulátor pH a chlorové dezinfekce 
 

ASIN Aqua Redox 
ASIN Aqua Redox S 

 
příručka uživatele 

 

 

 
 
 



Regulátor ASIN Aqua Redox automaticky reguluje pH a úroveň chlorové dezinfekce po dobu běhu čističky. 
Hodnota pH je měřena standardní skleněnou elektrodou, koncentrace dezinfekce je měřena redox 
elektrodou. Nastavená hodnota redox potenciálu a změřené pH jsou zobrazeny na velkém dotykovém 
displeji, který slouží také k ovládání a nastavení systému v jednoduchém dialogovém režimu. Regulátor 
ASIN Aqua Redox tvoří kompaktní celek, sestávající z řídicí jednotky, měřicích elektrod a dávkovacích 
čerpadel o výkonu 60 ml/min. Montuje se na stěnu. 
Regulátor ASIN Aqua Redox S je konstrukčně i funkčně shodná verze pro řízení dezinfekce elektrolýzou 
slané vody v systému ASIN Salt. 
Obě verze regulátoru lze objednat také v provedení pro připojení externího displeje a teploměru bazénové 
vody (měřená teplota je zobrazena společně s ostatními regulovanými hodnotami na externím displeji), které 
se v označení liší příponou Ext (např. ASIN Aqua Redox Ext). 
 

Technická charakteristika 

 
Napájení 230 V, 50 Hz 

Příkon 20 VA 

Pojistka T80 mA 

Kategorie přepětí v instalaci II 

Krytí IP30 

Klimatická odolnost 5 - 40°C 

Hmotnost 2200 g 

Umístění nástěnné 

Měřené hodnoty PH, redox potenciál, (teplota vody) 

Regulované hodnoty PH, dezinfekce 

 

Instalace 

Zapojení regulátoru ASIN Aqua Redox, resp. ASIN Aqua Redox S do filtračního okruhu bazénu je uvedeno 
na obr. 1 resp. 2.. Odběr vody do měřicích cel je nutno umístit mezi čerpadlem čističky a filtrem, výstup z cel 
se zavede za filtr čističky nebo do vyrovnávací nádoby. Voda je protlačována kolem sond tlakovou diferencí 
vzniklou na filtru. Sání čerpadla dávkovače se připojí na zásobník příslušného činidla a výstup se zavede 
pomocí nástřikových ventilů do za filtrem a topením. V žádném případě nesmí být před odběrem vody do 
měřících cel !!! 
Sondu pH a REDOX zašroubujeme do měřících cel na boku přístroje. Následně na konektory sond 
našroubujeme kontakty. Vše utahujeme pouze rukou, bez použití kleští nebo klíčů. 
Regulátor se spouští zasunutím síťové šňůry do sítě. Napájení musí být společné s napájením oběhového 
čerpadla čističky. Vypnutí oběhového čerpadla musí vypnout automat, jinak by docházelo k chybnému 
dávkování činidla. Připojení sítě se provede třížilovým kabelem do zásuvky, která je na síti TNS opatřená 
jednorázovým proudovým chráničem se jmenovitým vypínacím proudem ΔIn =30 mA a jmenovitým proudem 
min. 1A. Připojovací vidlice musí být volně přístupná. 

Uvedení do provozu 

Automat spouštíme zásadně v čisté vodovodní (ne studniční !) vodě bez jakýchkoli příměsí. Obsahuje-li 
voda přípravky z jiné, dříve používané dezinfekce, je třeba ji kompletně vyměnit. Je-li voda organicky a 
mechanicky znečištěná, je třeba ji vyčistit a upravit pH a použít k tomu výhradně originální přípravky fy. 
ASEKO Superchlor a pH+ nebo pH-. Do ukončení těchto úprav musí být automat vypnutý a uzavřeny 
přívody vody k sondám. 

Regulátor se uvede do chodu připojením síťového napětí. Na dotykovém displeji se objeví startovací okno 
 

 



 
Probíhá kontrola systému a po jejím ukončení v případě, že byly zjištěny chyby, displej přejde na chybové 
hlášení, např. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kliknutím na pole CHYBA se zobrazí možné příčiny: 
 

 
 

Pokud je vše v pořádku, displej přejde na úvodní menu: 
 

 
 

 
Z tohoto menu přejdeme nyní na nastavení systému kliknutím na pole NASTAVENÍ: 
 
 

 
 

 
Z pole POŽADOVANÉ HODNOTY vyvoláme 



 
 

kde kliknutím na jednotlivá pole vyvoláme jednotlivá menu pro vložení požadovaných hodnot. Z pole BAZÉN 
A FILTRACE tak přejdeme na 
 

 
 
Aktuálně nastavovaná hodnota je vyznačena černým klínem na spodku šedého pole, na druhou lze přejít 
dotykem jejího šedého pole. Číselná hodnota se nastavuje tlačítky + a -, podržením tlačítka dojde ke 
zrychlení změny. 
Tlačítko ZPĚT NA ÚVOD přeruší zadávání požadovaných hodnot a vrátí úvodní displej. 
Tlačítko ZPĚT vrací na předchozí menu. 
Nastavení PARAMETRY VODY 
 

 
 

vyžaduje vyplnění zaškrtávacích políček. Po jejich vyplnění automat vypočte vhodnou dávku dezinfekce, 
kterou zobrazí v poli „ml/m

3
 za hodinu“. Nastavení DESINFEKCE, stejně jako nastavení pH vyvolá okno 

 

 
 
kde výše popsaným postupem nastavíme hodnotu redox-potenciálu a pH. Při najíždění systému v bazénu, 
napuštěném čistou vodou, nastavíme 700 mV a 7,0. 
Po zadání všech požadovaných hodnot se vrátíme do menu NASTAVENÍ a provedeme ruční nadávkování 



dezinfekce kliknutím na žluté pole RUČNÍ DÁVKA DESINFEKCE: 
 

 
 
kde tlačítkem START na straně dezinfekce spustíme dávkování, které po nadávkování zvoleného množství, 
zobrazeného na displeji, ukončíme tlačítkem STOP. V pravém horním rohu žlutého boxu je maximální 
povolená dávka.  

 
 
Dezinfekci ve vodě necháme důkladně promíchat. Po dokonalém promíchání změříme ručním testerem pH a 
v případě potřeby sondu pH v menu CAL zkalibrujeme. Za tím účelem v menu NASTAVENÍ otevřeme menu 
KALIBRACE: 

 

 
Zde v modrém poli je nastavená hodnota pH, na kterou se má regulovat, v levém černém poli hodnota 6,4 je 
pH měřené sondou, které klávesami + nebo – upravíme na hodnotu zjištěnou ručním měřením. 
Hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 6.8 až 7.2. Není-li tomu tak, provedeme ruční nadávkování 
vhodného množství kapaliny pH stejným způsobem, jako ruční dávkování dezinfekce: 
 

 



Je-li pH v předepsaném intervalu 6.8 až 7.2, provedeme ruční měření dezinfekce (např. metodou DPD). 
Podle výsledku pak upravujeme nastavenou regulační hodnotu redoxpotenciálu. Například: 
Nastavená hodnota redoxpotenciálu 700 mV, chceme regulovat na 0.6 mg chloru/m3, pH v pořádku, po 
ručním nadávkování dezinfekce ručně naměřeno 0.3 mg chloru/m3, na displeji 640 mV. Po druhém ručním 
dávkování a promíchání naměřeno 0.5 mg/m3, na displeji 720 mV. Abychom dosáhli koncentrace 0.6 
mg/m3, je tedy třeba regulovanou hodnotu redoxu 700 o něco zvýšit (protože již nyní je 720 a chloru je jen 5 
mg/m3). Odhadem nastavíme např. 740 a po 24 hodinách stejným způsobem provedeme opravu. 
 
V souvislosti s kalibrací sondy pH vznášejí uživatelé často dotazy týkající se kalibrace sondy redox. Sonda 
redox se nekalibruje. Sondou měřený redox potenciál je měřítkem oxidační (a tedy dezinfekční) schopnosti 
bazénové vody. Na této schopnosti se podílí kromě chlorové dezinfekce také ve vodě obsažené oxidující 
látky (kyslík, peroxidy aj.). Jejich množství je však proti obsahu dezinfekce podstatně menší a mění se jen 
nevýznamně, přesto se však na celkovém redox potenciálu projevuje. Výše uvedeným postupem nastavení 
regulovaného redox potenciálu podle výsledku ručního měření dezinfekce zahrnujeme vliv těchto látek na 
jeho hodnotu a v podstatě tak provádíme kalibraci sondy. Kalibrace na absolutní hodnotu redox potenciálu 
by neměla smysl. 
 

Je nepřípustné dávkovat jakékoliv chemikálie (včetně flokulantu) přímo do skimmeru - 
došlo by k jejich nasátí přímo k měřicí sondě a tím k její zničení. Pokud je nezbytné nalití 
některého prostředku do bazénu, musí se automat vypnout a uzavřít přívod a odvod vody k 
sondě. 
Doporučuje se mít zapnuté čerpadlo čističky min. 6 hodin denně, aby byla zajištěna dostatečná filtrace. 
 

Údržba 

Zařízení pro automatickou kontrolu kvality bazénové vody ASIN Aqua Redox vyžadují pravidelnou vizuální 
kontrolu a údržbu. Nezapomínejte pravidelně kontrolovat kvalitu vody a kalibrovat pH. Pravidelně provádějte 
kontrolu těsnosti spojů na trubičkách a čerpadlech pro chemikálie. 
Důležité upozornění: Všechny automaty z produkce ASEKO jsou konstruovány pro aplikaci 
originálních činidel téhož výrobce. Použití činidel jiného původu může negativně ovlivnit jejich 
funkci. 

Nástřikové ventily na chlorovou dezinfekci 
V provozu se může běžně stát, že nástřikový ventil na chlorovou dezinfekci se stane neprůchodným a to 
způsobí zvýšení tlaku v nástřikovém potrubí. To má následně vliv na životnost hadičky v čerpadle. Při 
úplném ucpání může hadička v čerpadle prasknout. Doporučujeme proto pročištění ventilů společně s 
výměnou hadičky čerpadla jednou za rok. 

Sondy  
U bazénů neprovozovaných v zimním období se doporučuje sondy nebo celý automat odpojit a uskladnit 
v prostoru s minimální teplotou +5°C. Po dobu uložení je třeba na sondy nasadit zvlhčovací kryt, naplněný 
skladovacím roztokem. 
Při opětovném zapojení automatu a sond do okruhu bazénu je třeba počítat s tím, že sondy se musí ve vodě 
stabilizovat nejméně dvě hodiny. Během této stabilizace mohou vykazovat nestálé a nepřesné hodnoty. 
Životnost sondy pH je 1-2 roky. Doporučujeme proto včasnou výměnu. 

Čerpadlo peristaltické 
Doporučujeme vyměnit hadičky v čerpadle přibližně jednou za rok při běžném provozu. Předejdete tím 
možnému prasknutí a tím způsobení škod na zařízení. 
 
Teplotní použitelnost přístroje je od +5°C do +40°C. Voda v žádném případě nesmí zamrznout! Sonda, 
která je v přístroji by se mohla poškodit (popraskat nebo se úplně rozsypat). 
 

Bezpečnost práce 

Přístroj smí obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace. Snímání krytů a výměna všech součástí 
přístroje je zakázána. K čištění přístroje je vhodné použít hadřík vlhčený vodou, nebo saponátem. U obtížně 
odstranitelných skvrn lze použít etylalkohol. Použití jiných organických rozpouštědel je nepřípustné, stejně 
jako aplikace prostředků mechanicky poškozující povrch plastového pouzdra nebo čelního krytu. 
Obsluha musí být upozorněna, že použití přístroje způsobem pro který není výrobcem určen, může způsobit 
narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované. 

 
 
 
 
 



!!! POZOR !!! 
Všechna činidla používaná pro úpravu kvality vody jsou žíraviny, které nesmí přijít do styku s 
pokožkou! Při doplňování zásoby činidel a při výměně hadičky čerpadla je třeba používat gumové 
rukavice a pracovat s veškerou opatrností. Při potřísnění oděvu způsobují tyto látky nenapravitelné 
poškození! Při manipulaci a opravách vždy dbejte bezpečnostních pokynů pro jednotlivé chemikálie ( 
viz bezpečnostní listy ). 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 3. Schéma zapojení do filtračního okruhu 

 
1 Vodu k sondám odebíráme na výstupu z cirkulačního čerpadla 

2 Odvod vody od sond se zavede před cirkulační čerpadlo  

3 Dávkování dezinfekce 

4 Dávkování kapaliny na úpravu pH 

5 Filtr 

6 Cirkulační čerpadlo 

7 Dopouštění vody 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regulátor kvality bazénové vody 
 

ASIN Aqua Sanosil 
 

příručka uživatele 
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Regulátor ASIN Aqua Sanosil automaticky reguluje pH a jednou za den dávkuje zvolené množství 
dezinfekce Sanosil Super. Dávkování proběhne při prvním spuštění čističky nebo po půlnoci při jejím 
nepřetržitém chodu. Hodnota pH je měřena standardní skleněnou elektrodou. Množství dezinfekce ve vodě 
měřeno není a zadává se jako množství dezinfekce dávkované za den na 1 m3 objemu bazénu. Nastavená 
hodnota a změřené pH jsou zobrazeny na na velkém dotykovém displeji, na němž se také nastavují všechny 
potřebné parametry v jednoduchém dialogovém režimu. Regulátor tvoří kompaktní celek, sestávající z řídicí 
jednotky, měřicí elektrody a dávkovacích čerpadel o výkonu 60 ml/min. Montuje se na stěnu. 

 

Technická charakteristika 

 
Napájení 230 V, 50 Hz 

Příkon    20 VA 

Pojistka      T80 mA 

Kategorie přepětí v instalaci   II 

Krytí   IP30 

Klimatická odolnost 5 - 40°C 

Hmotnost 2268 g 

Umístění nástěnné 

Měřené hodnoty     pH 

Regulované hodnoty   pH 

 

Instalace 

Zapojení regulátoru do čisticího okruhu bazénu je znázorněno na obr. 1. Odběr vody do měřicí cely je nutno 
umístit mezi čerpadlem čističky a filtrem, výstup z cely se zavede za filtr čističky nebo do vyrovnávací 
nádoby. Voda je protlačována kolem sondy tlakovou diferencí vzniklou na filtru. Filtr by neměl být plněn 
aktivním uhlím nebo křemelinou, poněvadž tyto materiály Sanosil odfiltrovávají. Sání čerpadel dávkovačů se 
připojí na zásobníky činidel a výstup se zavede pomocí nástřikových ventilů do potrubí mezi výstupem vody 
z měřicí cely a bazénem, v žádném případě nesmí být před odběrem vody do měřící cely!!!  Nástřikový 
ventil kyseliny je třeba umístit před nástřik Sanosilu. 
Sondu pH zašroubujeme do měřící cely, kterou pak zatlačíme do držáku na boku přístroje. Následně na 
konektor sondy našroubujeme kontakt. Vše utahujeme pouze rukou bez použití kleští nebo klíčů. 
Automat se spouští připojením síťové šňůry do sítě. Napájení musí být společné s napájením oběhového 
čerpadla čističky. Vypnutí oběhového čerpadla musí regulátor vypnout, jinak by docházelo k chybnému 
dávkování činidla. Připojení sítě se provede třížilovým kabelem do zásuvky, která je na síti TNS opatřená 
jednorázovým proudovým chráničem se jmenovitým vypínacím proudem ΔIn = 30 mA a jmenovitým proudem 
min. 1A. Připojovací vidlice musí být volně přístupná. 

Uvedení do provozu 

Automat spouštíme zásadně v čisté vodovodní (ne studniční !) vodě bez jakýchkoli příměsí. Obsahuje-li 
voda přípravky z jiné, dříve používané dezinfekce, je třeba ji kompletně vyměnit. Je-li voda organicky a 
mechanicky znečištěná, je třeba ji vyčistit a upravit pH a použít k tomu výhradně originální přípravky fy. 
ASEKO Superchlor a pH+ nebo pH-. Do ukončení těchto úprav musí být automat vypnutý a uzavřeny 
přívody vody k sondám.  
Před spuštěním automatu nalijeme do bazénu počáteční dávku Sanosilu v množství 80 ml/m3. (Např. při 
objemu bazénu 30 m3 nalijeme 30 x 80 = 2400 ml Sanosilu.). Další postup je následující: 
Regulátor se spouští připojením síťového kabelu do sítě. Na displeji se objeví startovací okno 
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Probíhá kontrola systému a po jejím ukončení v případě, že byly zjištěny chyby, displej přejde na chybové 
hlášení: 

 
 
Kliknutím na pole CHYBA se zobrazí možné příčiny: 
 

 
 

Pokud je vše v pořádku, displej přejde na úvodní menu: 
 

 
 
Časový údaj vedle loga ASEKO je čas poslední akce automatu. Časový údaj v šedém poli je nastavená 
hodnota denní dávky a časový údaj vlevo dole je čas posledního dávkování dezinfekce. 
Z tohoto menu přejdeme nyní na nastavení systému kliknutím na pole NASTAVENÍ: 
 

 
 
Z pole NASTAVENÍ HODIN vyvoláme 
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Dotykem některé z položek se její pole zbarví modře a vpravo dole se na displeji objeví pole pro provedení 
opravy: 
 

 
 
Po provedení úpravy položky se stiskem OK pole této položky odbarví apokračujeme stejným způsobem 
s úpravou dalších položek. Po skončení úprav se z pole ZP2T vrátíme do okna NASTAVENÍ.  
Z pole POŽADOVANÉ HODNOTY vyvoláme 
 

 
 
kde kliknutím na jednotlivá pole vyvoláme jednotlivá menu pro vložení požadovaných hodnot. Z pole BAZÉN 
A FILTRACE tak přejdeme na 
 

 
 
V šedém poli se nastavuje objem bazénu, číselná hodnota se nastavuje tlačítky + a -, podržením tlačítka 
dojde ke zrychlení změny. Úpravu je třeba zakončit tlačítkem OK. 
Tlačítko ZPĚT NA ÚVOD přeruší zadávání požadovaných hodnot a vrátí úvodní displej, tlačítko ZPĚT vrací 
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na předchozí menu. 
Nastavení PARAMETRY VODY vyžaduje vyplnění zaškrtávacích políček: 
 

 
 
Nastavení DESINFEKCE, stejně jako nastavení pH vyvolá okno 
 

 
 
 
kde výše popsaným postupem nastavíme dávku SANOSILu a požadovanou hodnotu pH, která by měla být 
v rozmezí 6,5 až 6,8. Aktuálně nastavovaná hodnota je označena černým klínem naspodu příslušného pole. 
Doporučená hodnota dávky dezinfekce je 10 ml/m

3
/den. Tato hodnota vychází ze spotřeby dezinfekce v 

bazénu o teplotě vody do 25° C a za předpokladu pH regulovaného na hodnotě max. 7. Spotřeba dezinfekce 
výrazně vzroste s teplotou vody a počtem koupajících se lidí a může být i několikanásobně vyšší. 
Tlačítkem ZPĚT NA ÚVOD se vrátíme do úvodního okna. Nyní lze přistoupit ke kalibraci sondy pH. Přes 
menu NASTAVENÍ otevřeme menu KALIBRACE: 
 

 
 
Návrat do režimu normálního provozu tlačítkem ZPĚT NA ÚVOD. 
Po jednom až dvou dnech od spuštění regulátoru změříme při ustáleném pH  ručním testerem Sanostrips 
200 koncentraci Sanosilu ve vodě. Tato koncentrace by měla být v rozmezí  nad 50 mg/l. Při koncentraci 
nižší provedeme opravu v nastavení DEZINFEKCE, a v případě potřebji zopakujeme. 
 

Je nepřípustné dávkovat jakékoliv chemikálie (včetně flokulantu) přímo do scimru - došlo 
by k jejich nasátí přímo k měřicí sondě a tím k její zničení. 
Pokud je nezbytné nalití některého prostředku do bazénu, musí se automat vypnout a 
uzavřít přívod a odvod vody k sondě. 
Doporučuje se mít zapnuté čerpadlo čističky min. 6 hodin denně, aby byla zajištěna dostatečná filtrace. 
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Pozor!  Při dopouštění vody je nutné se vyvarovat toho, aby se do sondy nenasála dopouštěná voda. Proto 
je nutné vstup vody umístit do oběhového potrubí za odběrovou armaturu nebo  přímo do bazénu co 
nejdále od skimmeru.  
 

Údržba 

ASIN Aqua Sanosil vyžaduje pravidelnou vizuální kontrolu a údržbu. Nezapomínejte pravidelně kontrolovat 
kvalitu vody a kalibrovat pH. Pravidelně provádějte kontrolu těsnosti spojů na trubičkách a čerpadlech pro 
chemikálie. 

 
Nástřikové ventily na dezinfekci 
V provozu se může běžně stát, že nástřikový ventil na dezinfekci se stane neprůchodným a to způsobí 
zvýšení tlaku v nástřikovém potrubí. To má následně vliv na životnost hadičky v čerpadle. Při úplném ucpání 
může hadička v čerpadle prasknout. Doporučujeme proto pročištění ventilů společně s výměnou hadičky 
čerpadla jednou za rok. 
Důležité upozornění: Všechny automaty z produkce ASEKO jsou konstruovány pro aplikaci 
originálních činidel téhož výrobce. Použití činidel jiného původu může negativně ovlivnit jejich 
funkci. 
 
Sonda pH 
U bazénů neprovozovaných v zimním období se doporučuje sondu nebo celý automat odpojit a uskladnit 
v prostoru s minimální teplotou +5°C. Po dobu uložení je třeba na sondu nasadit zvlhčovací kryt, naplněný 
skladovacím roztokem. 
Při opětovném zapojení automatu a sondy do okruhu bazénu je třeba počítat s tím, že sonda se musí ve 
vodě stabilizovat nejméně dvě hodiny. Během této stabilizace může vykazovat nestálé a nepřesné hodnoty. 
Životnost sondy je 1-2 roky. Doporučujeme proto včasnou výměnu. 
 
Čerpadlo peristaltické 
Doporučujeme vyměnit hadičky v čerpadle přibližně jednou za rok při běžném provozu. Předejdete tím 
možnému prasknutí a tím způsobení škod na zařízení. 
 
Teplotní použitelnost přístroje je od +5°C do +40°C. Voda v žádném případě nesmí zamrznout! Sonda, 
která je v přístroji by se mohla poškodit (popraskat nebo se úplně rozsypat). 
 
 

Bezpečnost práce 
 
Přístroj smí obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace. Snímání krytů a výměna všech součástí 
přístroje je zakázána. K čištění přístroje je vhodné použít hadřík vlhčený vodou, nebo saponátem. U obtížně 
odstranitelných skvrn lze použít etylalkohol. Použití jiných organických rozpouštědel je nepřípustné, stejně 
jako aplikace prostředků mechanicky poškozující povrch plastového pouzdra nebo čelního krytu. 
Obsluha musí být upozorněna, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit 
narušení elektrické ochrany přístroje. 

 
!!! POZOR !!! 

Všechna činidla používaná pro úpravu kvality vody jsou žíraviny, které nesmí přijít do styku s 
pokožkou! Při doplňování zásoby činidel a při výměně hadičky čerpadla je třeba používat gumové 
rukavice a pracovat s veškerou opatrností. Při potřísnění oděvu způsobují tyto látky nenapravitelné 
poškození! Při manipulaci a opravách vždy dbejte bezpečnostních pokynů pro jednotlivé chemikálie ( 
viz bezpečnostní listy ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASEKO s.r.o., Vídeňská 340, 25242 Vestec u Prahy 

 Tel. 244 912 210 Fax 244 910 800 aseko@aseko.cz http://www.aseko.cz 

 

 
Obr. 1.  Schéma zapojení do filtračního okruhu 
 
1 Vstup vody do sond 4 Nástřik kapaliny pH 
2 Výstup vody od sond 5 Odběr vody k sondám 
3 Nástřik dezinfekce 6 Dopouštění vody 
 
 
 
 


