
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

Dodržujte, prosím, následující bezpečnostní pokyny, abyste předešli zraněním. 
 
1) PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 
2) NEBEZPEČÍ – Abyste předešli ráně elektrickým proudem, měli byste věnovat zvláštní 

pozornost, pokud je zařízení napojeno na akvarijní vodní systém. V žádném případě 
zařízení sami neopravujte. Zařízení odneste na opravu do autorizovaného servisu, nebo 
jej vyhoďte. 
a. Neprovozujte zařízení, pokud je poškozený síťový napájecí kabel nebo zástrčka, 

pokud zařízení selhává, upadlo vám nebo je jiným způsobem poškozené. 
b. Abyste se vyhnuli možnosti namočení zástrčky síťového kabelu nebo zásuvky, 

postavte akvárium a filtrační nádrž vedle zásuvky umístěné ve stěně, tím předejdete 
ztékání kapek vody do zástrčky nebo zásuvky. Všechny kabely spojující akvarijní 
techniku se zásuvkou by měly být zapojeny tak, jak je uvedeno na obrázku. Pozice 
„drip-loop“ zajistí, že nejnižší místo síťového kabelu je pod úrovní elektrické zásuvky, 
nebo rozdvojky, pokud je použita, a tím se předejde ztékání kapiček vody po kabelu 
do zásuvky. Pokud se stane, že je zásuvka nebo zástrčka mokrá, síťový kabel 
nevytahujte. Nejprve vyhoďte příslušný jistič, na kterém je zařízení napojeno, až poté 
vytáhněte síťový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda je zásuvka skutečně mokrá.  

 
3) Pokud je zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutné zajistit nepřetržitý 

dozor! 
4) Zařízení smí být používáno pouze ke stanovenému účelu. Příslušenství, které není 

doporučeno výrobcem, nebo které výrobce neprodává se zařízením, může být pro provoz 
nebezpečné. 

5) Před uvedením do provozu se ujistěte se, že zařízení upevněné k nádrži je bezpečně 
nainstalováno. 

6) Přečtěte si a dodržujte všechny důležité bezpečnostní varování na zařízení. 
7) Pokud je nezbytné prodloužení síťového kabelu, musí být použit prodlužovací kabel 

s vhodnými parametry. Použití prodlužovacího kabelu pro nižší napětí nebo příkon může 
vést k přehřátí. Věnujte pozornost tomu, abyste o síťový kabel nezakopli nebo jej 
nevytáhli. 

8) Toto zařízení má polarizovanou neboli zemnící zástrčku (jeden kolík je širší než druhý). 
Z bezpečnostních důvodů bude zástrčka pasovat do polarizovaných zdířek zásuvky 
pouze jedním směrem. Pokud zástrčka nejde zasunout do zásuvky ve zdi, obraťte se na 
kvalifikovaného elektrikáře. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud zástrčka není 
zcela zasunutá. Nepokoušejte se obejít toto bezpečnostní opatření! 
 

 Výjimka: Tyto pokyny se netýkají zařízení, která jsou dodávána bez zástrčky 
s polarizovanou zástrčkou. 

 

Odstraněním zástrčky dojde k porušení záručních podmínek! 
 

UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 



Odpěňovače  Deltec  i a ix  

  

Odpěňovače  Deltec  i a ix jsou navrženy tak, aby fungovaly pouze ve vnějších filtračních nádržích. 

  

Instalace 

Pro nejlepší výkon zařízení je doporučena úroveň hladiny vody ve filtrační nádrži mezi 150 a 250 mm 

(obrázek 1). Předpokladem trvalého efektivního výkonu je konstantní hladina vody, ve které 

odpěňovač pracuje. V ideálním případě je vhodné použít systém doplnění hladiny vody, jako je 

například Deltec Aquastat 1001 nebo ještě lépe vytvořit vodotěsnou komoru oddělenou zvlášť ve 

filtraci (obrázek 2) s hloubkou vody mezi 150 a 250 mm. Hladina vody v oddělené filtraci by měla být 

vyšší než ve zbytku filtru, ale v rámci úrovní doporučených pro model odpěňovače. 

 Tato komora může být dopouštěna z přepadu pomocí vedlejší přípojky. 
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Odpěňovače řady i a ix mají bezpečnostní přepad a regulační trubku. Ty nejsou nalepeny na 

podstavec a lze je podle potřeby vyměnit (obrázky 3,4 a 5).  

 Musí být zajištěno, aby výstup trubky regulátoru směřoval směrem dovnitř, směrem k tělu 

odpěňovače. Pokud by byl odpěňovač příliš rychle odstraněn z filtrační komory pro čištění apod., 

může být voda vytlačena přes okraj jímky filtru, pokud trubka směřuje směrem ven. 

 Pokud není požadovaný bezpečnostní přepadový systém, může být nouzové přepadové potrubí 

odstraněno a otvor lze uzavřít dodávanou zástrčkou (obr. 6). 
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Spuštění odpěňovače 

 - Umístěte odpěňovač do filtrační nádoby. 

 - Vyjměte sací potrubí nad bezpečnostní přepážku nebo jej otočte stranou (obrázek 5). 

 - Naplňte vodu do odkapávacího prostoru (pokud je to možné). 

 - Plně otvírejte regulátor hladiny vody (obrázek 7) otočením proti směru hodinových ručiček. 

 - Spusťte čerpadlo odpěňovače.  

 - Nastavte regulátor čerpadla na nejnižší úroveň.  

 - Zavřete hlídač hladiny vody, dokud se mezi bajonetem a dnem odpěňovače nezobrazí jemné 

bublinky (obrázek 8).  

- Zpočátku udržujte hladiny pěny v hlavě odpěňovače nízké, aby nedošlo k nadměrnému úniku vody a 

možnému zaplavení šálku. 

 - Počkejte minimálně 48 hodin před posledním nastavením, pak nastavte ovladač nahoru a dolů 

podle potřeby. 



 - Uvedené úrovně chodu jsou na bezpečnostním přetokovém potrubí zobrazeny jako min.  a max. 

Během počáteční fáze startování může odpěňovač spustit tyto úrovně až do doby, než se odpěňovač 

usadí. 

 - Pouze pro 600i, 1000i a 1500i: Po startovací fázi nastavte regulátor na úroveň 6 (400i) úroveň 3 

(600i), úroveň 4 (1000i) nebo úroveň 6 (1500i), optimální pro většinu akvárií. 

 - Otáčejte seřizovacím šroubem pro nastavení úrovně hladiny ve směru nebo proti směru 

hodinových ručiček, než začnou vzduchové bublinky probublávat přibližně do poloviny vrchní části 

odpěňovací nádoby.  

- Nastavte hladinu vody mezi min. a max. na trubici pro nastavení hladiny vody. 

 - Umístěte sací potrubí nad bezpečnostní přepadovou trubku. 

 - Pokud nepoužíváte bezpečnostní potrubí, upravte hladinu vody na spodní hranu bajonetu  

(obrázek 8). Sací trubice můžete vyjmout. 

 - Pro suchou pěnu otočte seřizovací šroub pro nastavení úrovně hladiny proti směru hodinových 

ručiček. Pro vlhkou pěnu ve směru hodinových ručiček. 

 - Důležité: Nikdy nenechávejte čerpadlo běžet nasucho! 

Když stisknete tlačítko časového spínače na regulátoru, čerpadlo se zastaví po dobu 10 minut  

a automaticky se obnoví. 
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Provoz s ozonem 
 

Ozón je extrémně agresivní plyn, který - pokud se nepoužívá správně - může poškodit zdraví člověka. 

Z tohoto důvodu by se ozon neměl nikdy přímo vdechnout. Kromě toho může ve vysokých dávkách 

ozon poškodit odpěňovač. Dávkování ozonu musí být nastaveno tak, aby na sklíčeném víku nebylo 

možné detekovat žádný ozón. Deltec odpěňovače mohou být provozovány s 50 mg / h ozonu na 

čerpadlo. Ve vzduchové hadici nad čerpadlem odpěňovač e by měl být umístěn ozubení (sklo). Volný 

konec T-kusu je připojen k ozonizátoru pomocí ozonové hadice. 

 

Kromě toho, v případě potřeby (v závislosti na odpěňovači) musí být na otevřeném konci T kusu 

instalován vzduchový ventil. Musí být škrtící, dokud vzduch nebude pasivně nasáván ozonizátorem. 

Odpěňovač lze provozovat s ozonem až do max. 50 mg / h na čerpadlo. Vzduchové připojení 

ozonizátoru by mělo být připojeno přes vhodnou silikonovou hadici k čerpadlu na sběrače. Vzduch je 

automaticky nasáván do ozonizátoru čerpadlem odpěňovače.  Pokud se výkon odpěňovače zhorší, 

zkontrolujte ozonizátor proti zablokování. 

 

Bezpečnostní informace: - Nesmí být překročeno maximální množství ozonu 50 mg / hodina na 

čerpadlo. - Vzduchový průchod může být snížen v důsledku usazování prachu v ozonizátoru. To může 

vést ke zvýšení hladiny vody v odpěňovači, což může v extrémních případech k přetečení. Abyste 

tomu zabránili, pravidelně kontrolujte ozonizátor, abyste se ujistili, že nedošlo k usazování prachu. 

 V případě potřeby jej vyčistěte. - Nikdy nevdechujte volný ozón. - Ozonizátor nesmí být přímo 

připojen k vzduchovému ventilu. - Aby nedošlo k poškození vodou, musí být ozonizátor umístěn 

dostatečně vysoko, aby nedošlo k jeho proniknutí vodou po vypnutí čerpadla odpěňovače. 

  

 
Čerstvá mořská voda 
 
Pokud použijete odpěňovač v akváriu s čerstvou mořskou vodou, je zcela normální, že v odpěňovací 
nádobě najdete velké množství malých bublinek a často i čistou tekutinu. Toto se děje v důsledku 
velkého povrchového napětí čerstvé mořské vody, které ztěžuje probublávání bublinek. Tento efekt 
může trvat 2-3 týdny v závislosti na druhu soli a často také na množství přísad, které jsou do soli 
přidávány. Jakmile se tyto přidané látky odpění, odpěňovač začne fungovat normálně. 
 

 

 

 

 

 



Údržba 

Pokud jsou odpěňovače Deltec správně nastaveny, potřebují pouze minimální seřízení a údržbu. 
Nicméně je zapotřebí pravidelné čištění pohyblivých částic, neboť vzhledem k vysokému obsahu 
vápníku v mořské vodě na nich dochází k jejich ukládání. Každých 6 měsíců nebo v případě potřeby se 
doporučuje čerpadlo z odpěňovače vyjmout, poté co z něj vypustíte vodu. 

 
Zkontrolujte a vyčistěte kryt od usazenin. Zajistěte, aby se směrové klapky snadno pohybovaly  
a pokud je nutné, namočte hrdlo krytu čerpadla do octa nebo jiného odvápňovacího prostředku pro 
odstranění vápenatých usazenin. Nánosy vápníku, prachu a soli mohou omezit výkon nebo zcela 
zablokovat difuzér na připojené trubce a tím snížit účinnost odpěňování. Toto by mělo být pravidelně 
kontrolováno a pečlivě čištěno pomocí párátka nebo jemného vrtáčku otáčeného prsty.  

 
Doporučuje se každý týden přibližně na 15 minut zastavit čerpadlo, aby se rozpustil prach nebo 
krystalky soli, které se v trubkách mohou nasbírat. 

 

Mějte prosím na paměti, že Regulátor hladiny vody musí být pravidelně kontrolován (alespoň jednou 

týdně) k hromadění nečistot nebo jiných látek, které mohou zabraňovat nebo narušovat jeho 

správnou funkci. V případě potřeby vyčistěte. Pro tento účel lze regulátor hladiny vody jednoduše 

odstranit jeho vytažením nahoru. Po opětovné instalaci nastavovače hladiny vody se ujistěte, že je 

správně nastavena. Jakékoliv cizí těla, vodní kámen a další může způsobit zvýšení hladiny 

odpěňovače, v extrémních případech může dojít k zaplavení odpěňovače.  

 

 

 


