V - JET
protiproudé zaĜízení

PĜíruþka k montáži a používání protiproudého zaĜízení
V - JET

1. Montáž zaĜízení
Nákupem protiproudého zaĜízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zpĜíjemní
chvíle strávené v bazénu.
V-JET je dodáván s motorem o pĜíkonu 2,2kW ve verzi 230V i 400V. Znamená to, že si lze
vybrat motor podle použitého napČtí u Vašeho bazénu.
Elektrické þerpadlo by mČlo být instalováno co nejblíže k bazénu aby se dosáhlo
maximálního výkonu a omezily ztráty zpĤsobené tĜením. PĤvodní prĤmČry pĜíslušenství z
PVC, které jsou dodávány se zaĜízením by mČly vždy být dodrženy. Nedoporuþujeme
umisĢovat þerpadlo dále než 15 m od bazénu.
ýerpadla série VAG-JET která jsou souþástí zaĜízení nejsou samo - nasávací, proto je nutné
je namontovat pod úroveĖ hladiny. Technologická místnost pro zaĜízení musí být dostateþnČ
vČtraná, pokud je tĜeba i ventilátorem a zabránit tak srážení (kondenzaci) vody. Zajistíte tak
správný provoz zaĜízení V-JET.
2. PĜipevnČní tČla protiproudu
PĜi montáži tČla protiproudu berte na vČdomí, že musí být umístČn v poloze, která je
znázornČna na obrázku 1. Výtlak o prĤmČru 75mm a sání o prĤmČru 90mm musí být
umístČny ve svislé poloze, tak aby strana výtlaku (prĤmČr 75mm) byla výše než strana sání
(prĤmČr 90mm) viz. obrázek 1.
Protiproudé zaĜízení umístČte tak, aby stĜed otvoru trysky byl cca 30cm pod vodní hladinou.
(viz. obrázek 1).
Tyto pokyny je naprosto nezbytné dodržet a podle nich zaĜízení správnČ namontovat tím
zajistit správné fungování protiproudu.
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3. Montáž tČla protiproudu do betonu
Na tČlo protiproudu (þ. 20 obr. 3) nalepte hadice(þ. 21 obr. 3) a ty zavećte do technologického prostoru (jímky). Konce hadic ochraĖte pĜed betonem. Instalaci tČla protiproudu þ.
20 obr. 3 provećte podle obr. 2a do otvoru v betonové zdi þi do bednČní pro betonování bez
pĜíruby a tČsnČní. Jakmile je tČlo pĜipevnČno do zdi, postupujte podle návodu v þlánku 4 a
instalujte pneumatické a vzduchové vedení.
3.1 Montáž tČla protiproudu do betonových bazénĤ s fólií
PĜi montáži tČla protiproudu do stČny betonového bazénu s folií postupujte podle návodu
popsaného v kapitole þ. 2 a 3 . Po pĜipevnČní tČla protiproudu do stČny bazénu mĤžete
pĜistoupit k montáži tČsnČní a pĜíruby protiproudu obr. 2b.
TČsnČní (þ. 18 na obr. 3) pĜitáhnČte k tČlu protiproudu (þ. 20 na obr. 3) pomocí 2 šroubkĤ (þ.
19 na obr. 3) a berte v úvahu, že bazénová fólie mĤže být mezi dvČma tČsnČními (obr. 2b).
Nakonec pĜipevnČte pĜírubu (þ. 17 na obr. 3) a dotáhnČte šroubky (þ.16 na obr.3) teprve
potom vyĜíznČte fólii z vnitĜní strany pĜíruby.
PĜi instalaci vzduchového a pneumatického vedení postupujte podle návodu v þlánku 4.
3.2 Montáž tČla protiproudu do panelového nebo plechového bazénu s fólií
Ve stČnČ bazénu pĜipravte otvor o prĤmČru 270mm tak, aby stĜed trysky byl cca 30cm pod
hladinou vody jak je popsáno v þlánku 2 a obr.1. TČlo protiproudu þ.20 obr. 3 osaćte
z vnitĜní strany bazénu do pĜipraveného otvoru. TČlo pĜipevnČte pomocí 8 samoĜezných
šroubĤ þ.19 obr. 3. do stČny bazénu jak je znázornČno obr. 2c.
TČsnČní (þ. 18 na obr. 3) pĜitáhnČte k tČlu protiproudu (þ. 20 na obr. 3) pomocí 2 šroubĤ (þ.
19 na obr. 3) po instalaci fólie pĜipevnČte pĜírubu (þ. 17 na obr. 3) a dotáhnČte šroubky (þ.16
na obr.3) teprve potom vyĜíznČte fólii z vnitĜní strany pĜíruby.
PĜi instalaci vzduchového a pneumatického vedení postupujte podle návodu v þlánku 4.
3.3 Montáž tČla protiproudu do pĜedvyrobeného (laminátového nebo
polypropylenového) bazénu
Ve stČnČ bazénu vyĜíznČte otvor o prĤmČru 230mm tak, aby stĜed trysky byl cca 30cm pod
hladinou vody jak je popsáno v þlánku 2 a obr. 1.
TČsnČní (þ 18 na obr 3) nalepte z vnČjší strany bazénové stČny a podle této šablony
pĜipravte otvory pro 16 šroubkĤ pĜíruby (þ.16 obr. 3).
TČlo protiproudu (þ.20 obr. 3) pĜipravte z vnČjší strany bazénu a pĜírubu (þ. 17 na obr. 3)
dotáhnČte šroubky (þ.16 na obr.3) z vnitĜní strany jak je znázornČno na obr. 2d.
PĜi instalaci vzduchového a pneumatického vedení postupujte podle návodu v þlánku 4.
4. Instalace vzduchového a pneumatického vedení
Instalace vzduchového vedení:
Na hadici která slouží jako vzduchové vedení pĜilepte pĜechodku(þ. 22 obr.3) a nainstalujte
zpČtný ventilek (þ. 23 obr. 3). Je dĤležité umístit zpČtný ventilek na zeć technologického
prostoru tak, aby bylo zabránČno nasávání neþistot (viz. obrázek þ. 6). Naposled pĜipevnČte
ohebnou trubku (þ. 13, obrázek þ. 3) zatlaþením do trysky uvnitĜ tČla protiproudu (viz.
obrázek þ. 4).

Instalace pneumatického vedení:
Toto vedení sestává z hadice (þ. 21 obr.3) která slouží jako chránící vedení pro hadiþku
pneumatického spínaní. Hadiþku pneumatického spínání umístČte do pneumatického vedení
(hadice þ. 21 obr.3) a protáhnČte její konec otvorem v tČlu protiproudu (þ. 20 obr. 3) a
pĜitáhnČte ji prĤchodkou (þ. 14).
Konec hadiþky (þ. 2 na obr. 3) bude pĜipojen k pneumatickému spínaþi (þ. 1 na obr. 3)
umístČném na na þele protiproudého zaĜízení V-JET.
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5. PĜipevnČní þelního krytu protiproudu
Kompletní þelní kryt je dodáván smontovaný a zahrnuje díly þ. 1 až 12 (viz. obr. 3). Výjimkou
je prĤhledná pneumatická hadiþka (þ. 2), která je již souþástí tČla protiproudu (viz. obr. 4).
PĜi montáži þelního krytu postupujte takto:
- Zapojte hadiþku þ. 2, nasuĖte ji na trn pneumatického tlaþítka (þ. 1 na obr. 3).
- Zapojte hadici þ. 13, vsuĖte ji do trysky na þelním krytu.
- Spojte kompletní þelní kryt s tČlem protiproudu a dbejte na to aby kroužek (þ. 12) byl
vsunutý do ústí vytlaþného otvoru (prĤmČr 75mm).
- UtáhnČte þtyĜi šrouby (þ. 3 na obr. 3). Jakmile jsou tČsnČ dotažené je þelní kryt pĜipraven
k použití.

6. Souprava z PVC pro montáž sacího a výtlaþného potrubí
V-JET obsahuje soupravu z PVC k montáži sacího potrubí (prĤm. 75 mm) a výtlaþného
potrubí (prĤm. 75mm) viz tabulka níže.

þ.
1
2
3

Souprava z PVC
POPIS
Redukce 90x75mm
Kulový ventil - prĤm. 75mm
90 stupĖové koleno - prĤm. 75mm

množství
1
2
3

Montáž vytlaþnéhoho a sacího potrubí:
PĜipravte si trubky o prĤmČru 75mm podle situace v technologické místnosti (jímce) pro
protiproud a slepte sací a výtlaþné potrubí podle obr. 5

Obr. 5
RozmČry: A = 165, B = 1 005, C = 600

7. Minimální nároky na prostor pro instalaci zaĜízení
PĜed samotnou montáží zaĜízení V-JET je nezbytné vzít v úvahu rozmČry technologické
místnosti (jímky), kde chcete protiproud umístit. PĜedem se ujistČte, že nebudete mít
problémy s nedostatkem místa pĜi montáži þerpadla. Minimální doporuþené rozmČry
technologického prostoru potĜebné k instalaci zaĜízení viz obr. 6 + tabulka.

šíĜe
750
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délka A
1420

výška B
900

8. Použití a nastavení protiproudu V-JET
Jakmile je V-JET nainstalován, stává se váš bazén místem odpoþinku a legrace díky
pĜíjemnému vzrušení z proudu vody nebo vody se vzduchem, který jednotka vytváĜí.
Z bazénu spouštíte protiproud stlaþením pneumatického vypínaþe (þ. 1 na obr.7 ).
Zapnutý protiproud vhání: pouze proud vody, nebo vodu se vzduchem. Závisí to na
nastavení pĜedních trysek (viz obr. 7). Pouze proud vody: Maximální tok vody je dosažen
otoþením vnitĜní trysky (þ. 2 na obr. 7) doleva. Tok vody naopak omezíte pootoþením trysky
doprava. Proud vody se vzduchem: Pro nastavení, nebo omezení toku vzduchu otáþejte
vnČjší tryskou (þ. 3 na obr. 7).
.
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9. Seznam dílĤ protiproudu V-JET
þ.
1
2
3
4
5
6
7

Popis
pneumatický spínaþ
pneumatická hadiþka
pĜední šroub
þelní kryt protiproudu
externí kuliþka
tryska regulující pĜívod vzduchu
podpČrný kroužek

8
9

þ.

množství
1ks
7m
4ks
1ks
1ks
1ks
1ks

13
14
15
16
18
17
19

tryska regulující pĜívod vody
vnitĜní kuliþka

1ks
1ks

20
21

10
11

šroub trysky samoĜezný
usazení trysky

3ks
1ks

22
23

12

O-kroužek

1ks

Obr. 8

Popis
ohebná hadiþka (vzduch)
prĤchodka pneum. hadiþky
O-kroužek prĤchodky
šroub pĜíruby
tČsnČní
pĜíruba
šroub tČla protiproudu
samoĜezný
tČlo protiproudu
hadice vzduchového a
pneumatického vedení
pĜechodka 20x 1/2“ ex
zpČtný ventilek pĜisávání
vzduchu

množství
1ks
1ks
1ks
16ks
2ks
1ks
4ks
1ks
2x1m
1ks

1ks

10. Elektrické zapojení - UPOZORNċNÍ
Elektro-instalaci by mČl provádČt oprávnČný technik podle všeobecnČ platných norem.
NapČtí hlavního pĜívodu el.energie musí odpovídat údaji na štítku, který je na každém
zaĜízení. Všechny kovové þásti zaĜízení, musí být pospojeny (uzemnČny). Elektrická
charakteristika jistících prvkĤ a jejich pĜedpisy musí být v souladu s tČmi, které jsou platné
pro motor, který má být jištČn s pĜedpokládanými podmínkami provozu. Všechny pokyny
uvádČné výrobcem musí být dodržovány (viz. oznaþení na štítku). V pĜípadČ zaĜízení s tĜífázovým motorem, musí být spojovací klemy ve svorkovnici mezi vynutím motoru umístČny
správnČ (tj do hvČzdy). Vstupní a výstupní vodiþe z rozvodné skĜínČ musí být vedeny
prĤchodkami zabraĖujících pronikání vlhkosti a neþistot do rozvodné skĜínČ.
Vodiþe budou mít vhodné koncovky / svorky k zapojení.
Elektropneumatické spínání musí být instalováno na suchém místČ, nad úrovní hladiny a ve
vzdálenosti nepĜesahující 7 m od pneumatického spínaþe na þele protiproudu.
Pneumatická hadiþka (þ. 2 na obr. 3) je urþena k zapojení do elektopneumatického spínaþe
na elektropneumatickém spínaní (rozvadČþi). Je velmi dĤležité zkontrolovat, že hadiþka není
nikde pĜehnutá.
Elektropneumatický panel se skládá z: - 1 motorové ochrany
- 1 elektropneumatického spínaþe
- 1 pojistky ovládání.
Všechny tyto díly by mČly být nainstalovány ve vodotČsné plastové skĜíĖce se stupnČm
ochrany IP55.
Poznámka: Více informací o instalaci, ochranČ a údržbČ získáte z návodu
k elektropneumatického panelu.
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FM - ovl. pojistka,

Obr. 10
DM - tepelná ochrana motoru,

I.N. - elektropneumatická spínací jednotka,

C – stykaþ

11. ýerpadlo protiproudu V-JET
V protiproudu V-JET je použito þerpadlo VAG-JET 66 v provedení jednofázovém na 230V a
v provedení tĜífázovém 400V, elektrický pĜíkon 2,2kW. RozmČry viz obr. 11 výkonová
charakteristika obr. 12
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