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Funkce
Automatické nebo manuální (ruèní) øízení filtrace a její jištìní. 
Dálkové øízení spínání filtrace. Pøepíná filtraèní èerpadlo na manuálnì pomocí vypínaèe pøipojeného ze vzdáleného místa 
(typicky: vypínaè v blízkosti bazénu strojovna napø. ve sklepì. Vypínaè není souèástí dodávky) 
Spínání a jištìní transformátoru svìtel. 
Dálkové øízení spínaní svìtel. Zapíná, vypíná transformátor svìtel pomocí vypínaèe pøipojeného ze vzdáleného místa 
(typicky: vypínaè v blízkosti bazénu strojovna napø. ve sklepì. Vypínaè není souèástí dodávky) 
Dovoluje bezpeènì pøipojit a jistit další zaøízení napøíklad tepelné èerpadlo, solární ovládání, nebo pøístroj pro bezchlorovou 
úpravu vody (UV lampu) atp. 

Jelikož se jedná o prostøedí z hlediska bezpeènosti pøed úrazem elektrickým proudem zvláš• nebezpeèné je tøeba
pøi instalaci a užívání tohoto zaøízení dbát základních principù bezpeènosti:

SEZNAMTE SE SE VŠEMI POKYNY A DODRŽUJTE JE

POZOR – NEBEZPEÈÍ UTONUTÍ NEBO ZRANÌNÍ DÌTÍ – dìti nesmìjí používat zaøízení ani bazén bez dohledu.

POZOR – NEBEZPEÈÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – øídicí jednotka pracující s napìtím 230 V musí být 
instalována nejménì 1,5 m od bazénu.

NEBEZPEÈÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – pøed instalací èi jakýmkoli servisním zásahem odpojte pøívod 
elektrického proudu.

NEBEZPEÈÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – opravy a montáž smí provádìt pouze pracovník s pøíslušnou 
kvalifikací. Jakýkoliv zásah osobou bez kvalifikace do zapojení elektrického zaøízení je zakázán!

Veškeré blízké kovové souèásti jako lišty, žebøíky, potrubí apod. do vzdálenosti 3 m od bazénu musí být uzemnìny mìdìným 
vodièem  

Nejasnosti?

Bližší informace, užiteèné rady a nejnovìjší verzi pøíruèky naleznete na www.pooldriver.com,
nebo na telefonních èíslech +420 257 941 313 nebo +420 257 941 414.

Dìkujeme, že jste zakoupili øídící bazénovou jednotku Pool Driver. Výhody tohoto systému budete moci využívat po 
léta. Elektrické zaøízení Pool Driver BASIC obsahuje spínací a jistící prvky pro bezpeèný a  jednoduchý provoz 
Vašeho bazénu. Pøed jeho instalací vìnujte svùj èas proètení této pøíruèky.



www.pooldriver.comwww.pooldriver.com

BASIC

Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 230V
Návod k montáži a použití

POOL DRIVERPOOL DRIVER
PP

LL
OOOO

Hlavní pøívod 230V jištìný jistièem max 
B25A pøes proudový chrániè 25A; 
0,03A.

Pøipojovací svorkovnice WAGO 
svorky. 

PØIPOJENÍ BEZ NÁØADÍ!

Stlaèením bílého jazýèku od sebe 
se WAGO svorka uvolní a umožní 
tak zastrèení kabelu. Po jeho 
uvolnìní se kabel zajistí.

LPE

Pøívod 230V

Proudový chrániè 
230V, 25A, 0,03A

Jistiè 
max B25A

N

Instalace

Ovládání

 Pool Driver BASIC instalujte na pøístupném a suchém místì nejlépe v blízkost filtraèního zaøízení. Zaøízení se 
pøipojuje na elektrickou sí• za proudový chrániè 25A/0,03A.

ON
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OFF
Vypnuto
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Pokud je režim filtrace pøenut na manuální, pomocí dálkového spínaèe, 
svítí.

Nastavení èasu - nastavení filtraèního èasu.

Zapínaní svìtel. Pokud je zapnuto svítí. Pøi vypnutí, nelze zapnout 
dálkovým vypínaèem.

Pøepínání filtraèního èerpadla z automatického režimu, nastaveného na 
hodinách, na režim manuální (stálý chod)

Zapíná, vypíná zaøízení.
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Svorkovnice pro pøipojení 
transformátoru svìtel max 8A

Svorkovnice pro pøipojení dálkového ovládání 
transformátoru svìtel a filtraèního èerpadla. 12VDC

Filtrace dálkovì 

Svìtlo dálkovì

U3PE N

Svìtlo

Transformátor svìtel
max 8A

2x0,5

Vypínaè

Pojistková pouzdra s krytem pro trubièkové pojistky 5x20mm

Svorkovnice pro pøipojení èerpadla filtrace 
230V -max 1,1kW - 8A
Spíná souèasnì s U2

Pojistka pro transformátor svìtel max 8A

Pojistka pro externí výstup max 8A

Pojistka pro jištìní èerpadla filtrace max 8A

U1PE

Èerpadlo

N

èerpadlo filtrace

motor 1 F ~

Svorkovnice pro pøipojení 
externího zaøízení 230V - max 
1,1kW - 8A. Napø. automatické 
dávkování, UV lampa, solární 
systém atd.
Spíná souèasnì s U1.

U2PE N

Externí

UV lamp 1 F ~ 
max 8A
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Souèástí dodávky jsou  4 kusy  prùchodky PG11.
Dále 3ks hmoždinek 8 a 3ks šroubù na pøipevnìní pøístroje.
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Výrobní èíslo

Prodejce (název, telefon, razítko, podpis)

Autorizovaná firma (název, telefon, razítko, podpis)

Analogový èasový spínaè GRÄSSLIN, denní program, programovatelný každých 15 minut, bìh rezerva 150 hodin. 
Vstup/input:   max. 24,1A, 230VAC, 50/60Hz
Výstup/Output:  max. 3 x 8A - 230VAC, 50/60Hz  
Èerpadlo filtrace: max 1,1kW - 230V, 50/60Hz      
Externí zaøízení: max 8A; 1840W - 230V, 50/60Hz
Transformátor svìtel: max 8A - 230V, 50/60Hz

Spotøeba/Power: 2W ; Krytí/IP code: IP 65
Jmenovité napìtí øídících obvodù: 12VDC
Uzemnìní na svorku PE

Míry: 188x160x106mm  Váha: 1Kg

Technické parametry Pool Driver BASIC

Záruèní list –CZ
Vážení zákazníci,právì jste si zakoupili znaèkový výrobek  Pool Driver se zárukou. 
Výrobce poskytuje na výrobek záruku podle zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná pouze v pøípadì øádnì 
vyplnìného listu a doložení dokladu o koupi výrobku. Záruèní doba je 2roky ode dne prodeje. Záruka zaniká nebyla-li 
uplatnìna v záruèní dobì.
 Záruèní podmínky pro zaøízení „POOL DRIVER“
Záruka ve smyslu Obèanského zákoníku se vztahuje na možný výskyt skrytých vad. Záruku není možné uplatnit v pøípadì 
neodborné montáže, nedodržení platných norem ÈSN èi neodborným zásahem do výrobku Pool Driver.
 Zaøízení POOL DRIVER doporuèujeme zapojit autorizovanou firmou. Pøi každém jednání se servisním støediskem je nutné 
pøedložit záruèní list,doklad o zakoupení a revizní zprávu. Záruku lze uplatnit v záruèní dobì v prodejnì, kde jste si výrobek 
zakoupili. Záruka se uplatòuje pøedložením tohoto záruèního listu.
 Záruka nelze uplatnit :
- v pøípadì neodborné montáže, provedené osobou nebo firmou, která není náležitì proškolena
- na poškození zpùsobené uživatelem nesprávným užíváním, manipulací, nepøimìøeným násilím, další osobou ….
- Na vady zpùsobené poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci, nevhodnými provozními podmínkami, nebo 
pokud byl u výrobku proveden neodborný zásah majitelem nebo jinou osobou
- Pokud pøed uvedením zaøízení  do provozu nebyla vyhotovena revizní zpráva elektroprovozu a  pøívodu k zaøízení  
              Pokud  je  zaøízení napevno spojené se stavbou a není ho možné vyjmout bez destrukèních èinností
- Pokud bude na výrobku použit jakýkoliv díl jiný než ten, který je dodáván dodavatelem

Majitel

Datum prodeje

Revizní zpráva

Faktura/Prodejka è.

Vyplní prodejce: 

Vyplní autorizovaná firma: 

V pøípadì reklamace kontaktujte ihned reklamaèní oddìlení autorizované firmy.


