
Automatyczny Podajnik Chloru Z Serii EMAUX CL 
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, W CELU POTENCJALNEGO ODNIESIENIA SIĘ DO NIEJ W 
PRZYSZŁOŚCI 

Automatyczny Podajnik Chloru Z Serii EMAUX CL zaprojektowano specjalnie do stosowania obok układu filtrującego.
 Podajnik jest napędzany przez różnicę ciśnień między jego wlotem i wylotem - pozwala ona na przepychanie wody przez jego 
układ. 
 Urządzenie korzysta wyłącznie z wolno-rozpuszczalnych tabletek lub kostek trichloro-s-triazynotrionu. 
 Nigdy nie wolno korzystać z innego typu chemikaliów. CL-01 i CL-01A są w stanie przechować do 2kg tabletek, podczas gdy 
pojemność CL-02 i CL-02A jest wyższa - wynosi do 4 kg.
 Takie zdolności powinny zapewnić 1 do 2 tygodni chlorowania dla dużych basenów.
 Podajnik posiada tarczowy zawór sterujący, który pozwala na regulację szybkości przepływu we własnym zakresie poprzez 
odpowiednie ustawienia zaworu i umieszczenie odpowiedniej ilości tabletek Tri-Chlor w podajniku. Dzięki temu, szybkość 
podawania  
chloru, wymagana do utrzymania odpowiedniego jego poziomu w Twoim basenie, może zostać bardzo dokładnie dostosowana. 

UWAGA: PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ JĄ, NA WYPADEK GDYBYŚ MUSIAŁ 
ODNIEŚĆ SIĘ DO NIEJ W PRZYSZŁOŚCI 
 

Podajnik może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do wolno-rozpuszczających się tabletek Tri-Chlor. Nie należy 
stosować innych typów chloru lub chemikaliów - może doprowadzić to do wybuchu lub pożaru.
 
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie obsługi podajnika. Zawsze wyłączaj pompę i zamknij wszelkie zawory, 
do których masz dostęp, przed otworzeniem podajnika. 
Nie wdychaj powietrza z jakiegokolwiek podajnika chemicznego lub pojemnika. 
Zawsze chroń swoje oczy, skórę i odzież - nie powinny one wchodzić w kontakt z chemikaliami. 
Nie otwieraj podajnika gdy pompa pracuje. 
By zapobiec gromadzeniu się gazu w podajniku, upewnij się, że zawór na przewodzie powrotnym prowadzącym do basenu 
jest otwarty poza okresami, gdy obudowa urządzenia jest otwierana lub serwisowana. 
Zawsze czytaj treść z etykiet z ostrzeżeniami i ściśle przestrzegaj wytycznych producenta chloru w odniesieniu do 
konserwacji i codziennych wymagań odnoszących się do chloru i sposobu jego stosowania w Twoim konkretnym basenie.
 

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA 
1) Przed uruchomieniem podajnika chloru, warunki w Twoim basenie/spa muszą być odpowiednie, z poziomem chloru w zakresie 

od 1,0 do 1,5 ppm. 
Wytyczne i instrukcje otrzymane od dilera i producenta chemikaliów muszą być ściśle przestrzegane. 
 

2) Zapotrzebowanie na chlor dla basenów i spa waha się w zależności od obciążenia, sposobu użytkowania, temperatury, 
nasłonecznienia etc.
Początkowo należy trochę eksperymentować w celu ustalenia odpowiedniej ilości chloru i ustawień zaworów, jakie są 
wymagane w odniesieniu do Twojego basenu i cyklu filtrowania. 
 Na przykład, dla basenu o objętości 90 metrów sześciennych zalecamy umieszczenie około 1,8 kg
 wolno-rozpuszczalnych tabletek Tri-Chlor w podajniku i ustawienie zaworu w pozycji 3 (zwiększ lub zmniejsz ilość chloru na 
podstawie wielkości basenu, na przykład, dla 135 



 metrów sześciennych objętości, ilość chloru winna być o 50% wyższa).  Sprawdzaj codziennie pozostałości chloru i dostosuj 
położenie zaworu, w celu zmniejszenia lub zwiększenia dawkowania. 
Zwiększenie ilości chloru w Twoim podajniku wydłuży cykl 
ładowania. 

 

OTWIERANIE POKRYWY PODAJNIKA 
1) Wyłącz pompę i ustaw tarczę sterującą zaworu w pozycji „O”. Odetnij zawory w przewodach, jeżeli zostały zastosowane, w 

celu zapobiegnięcia przepływowi wstecznemu. 
Odkręć śrubę spustową umieszczoną na szczycie pokrywy. Poczekaj minutę na wyrównanie się ciśnienia. 

2) Odkręć nakrętkę pokrywy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu jej zdemontowania. 

ZAMYKANIE POKRYWY PODAJNIKA 
1) Ustal położenie nakrętki pokrywy w odniesieniu do gwintu podajnika. Przekręcanie nakrętki zgodnie z kierunkiem ruchu 

wskazówek zegara powoduje jej dokręcenie. 
 

2) Dokręć nakrętkę spustową. 

3) Ustal pożądane położenie zaworu sterującego, a następnie otwórz zawory przewodów, jeżeli takowe są dostępne. 

4) Uruchom pompę 

ZASYSANIE 
Zamknij zawór sterujący by uniknąć penetracji osadu i możliwego zatkania zaworu sterującego w momencie uruchomienia 
zasysania. 
 

WYMIANA O-RINGÓW 
1) Należy wykonać procedurę związaną z otwieraniem pokrywy podajnika. 

2) Przed wymianą O-ringu, upewnij się, że cały płyn został usunięty, poprzez usunięcie 
dolnego korka spustowego podajnika za pomocą śrubokręta. 
 
 

3) Przekręć pokrywę do góry nogami - tam znajdziesz o-ring. 

4) Umieść płaski śrubokręt w nacięciu, zgodnie ze wskazaniami. Korzystając ze 
śrubokręta umieszczonego pod kątem, podnieś o-ring. 
 

5) Gdy o-ring zostanie wymieniony, należy wykonać procedurę zamykania pokrywy 
podajnika.  
 

6) Przekręć zawór sterujący w położenie maksymalne i kontynuuj jego ruch w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do wykonania dwóch kliknięć.
 Spust 
Upustowy zawór sterujący można wtedy usunąć z podajnika. 

7) Wymień dwa O-ringi. 

8) Gdy o-ringi zostaną wymienione, należy wykonać procedurę umieszczania zaworu 
sterującego z powrotem w podajniku. 
 Wykonaj obrót zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu gdy 
tarcza zaworu kliknie dwukrotnie. 
Istotne jest, by usłyszeć dwa kliknięcia. 

9) Dobierz odpowiednie położenie, otwórz zawór w przewodzie i uruchom pompę 
ponownie. 
 

UWAGA: Nie korzystaj ze smarów opartych na ropie naftowej z o-ringiem - zalecamy zastosowanie wazeliny. 

MONTAŻ 
TWARDA RURA (CL-011 CL-021 
Umieść podajnik chloru na płaskiej powierzchni, na tyle na ile pozwala na to sposób dozowania do filtra i pompa. Preferuje się 
montaż ponad poziomem wody i ustalenie układu liniowego (rys. 1). Podajnik musi znajdować się pod filtrem lub grzałką (jeśli 
dotyczy), jak pokazano na rysunku 1. 
Możliwe jest również stworzenie układu nie w połączeniu z przewodami, lokując wlot podajnika na wylocie pompy i wylot podajnika 
za wylotem grzałki – jak pokazuje Rys. 2 
Jeżeli nie korzystamy z grzałki - połączenie zostanie stworzone za filtrem. 
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U wlotu podajnika należy zamontować odporny na korozję zawór zwrotny z dodatnim układem uszczelnienia. Pozwoli on na 
zredukowanie odpływu wsteczny chloru w momencie wyłączenia układu. 
Zalecamy, by podajnik zamontować poniżej linii wodnej, niezbędne jest także zastosowanie zaworu zwrotnego, który zapobiegnie 
wystąpieniu zjawiska odpływu wstecznego w momencie otworzenia urządzenia. 

 

ELASTYCZNY WĄŻ fCL-01 A / CL-02A1 
Wykonane ze stali nierdzewnej zaciski służące do mocowania elastycznego węża zaprojektowano dla rur o średnicach  1.5' lub 
2.0'. 
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1) Wzdłuż rury, między pompą a filtrem, jak pokazano na Rys. 3, stwórz 10 mm otwór, 

w celu wykonania wlotu dla podajnika. 
 

2) Wyczyść wszystkie zadziory i usuń wióry, umieść adapter mocujący siodło z 
uszczelką w nawierconym otworze. Umieść zacisk siodłowy na rurze, jak wskazano. 
Podłącz wąż. 

Wylot 
3) Wzdłuż rury, za filtrem, jak pokazano na Rys. 3, i za grzałką, jeżeli taką 

zamontowano (rys. 4), nawierć 10 mm otwór dla wylotu podajnika. 

4) Wyczyść wszystkie zadziory i usuń wióry, umieść adapter mocujący siodło z 
uszczelką w nawierconym otworze. 
Umieść zacisk siodłowy na rurze, jak wskazano. 
Podłącz wąż. 

5) Podłącz orurowanie wylotu i wlotu za pomocą adaptera do gwintowanego wyjścia 
podajnika. 
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Otwór 10 mm
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Uwaga: Po instalacji  uruchom system, by wykonać test jego szczelności, dokręć elementy, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Podajnik można zamocować na powierzchni montażowej poprzez użycie wkrętów 
samogwintujących. 



 

LISTA CZĘŚCI

Lista Części CL-01/CL-02 

L.p 
Numer 
części Opis Ilość 

1 89440201 1.5” złącze z nakrętką 2 

2 02080006 O-Ring 2 

3 89440202 Wąż z O-Ringiem 1 

4 89440203 Śruba Spustowa/Drenażowa z O-
Ringiem 2 

5 89440204 Pokrywa z nakrętką 1 

6 02080008 O-ring pokrywy 1 

7 
89440205 Obudowa podajnika CL-01 1 

89440206 Obudowa podajnika CL-02 1 

CL-01A/CL-02A - LISTA CZĘŚCI 

L.p 
Numer 
części Opis 

Iloś
ć 

1 03018153 Zacisk Węża 2 

2 89440207 Adapter Siodła 2 

3 01150996 Wąż 2.5 m (O.D. 010) 1 

4 89440208 Złączka Węża 2 

5 0101B051 Gwintowana wtyczka 2 

6 02080006 O-Ring 2 

7 89440202 Wąż z O-Ringiem 1 

8 89440203 Śruba Spustowa/Drenażowa z O-
Ringiem 2 

9 89440204 Pokrywa z nakrętką 1 

10 02080008 O-Ring 1 

11 
89440209 Obudowa podajnika CL-01A 1 

89440210 Obudowa podajnika CL-02A 1 

MONTAŻ KLAMRY SIODŁA
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