
 

TMC Ozonizér V2 O3 ozone - ozónový generátor 

Návod na inštaláciu a používanie: 

Dôležité bezpečnostné informácie: Za žiadnych okolností neodkrývajte 

kryt prístroja, hrozí úraz elektrickým prúdom. Jediné, čo môžete za 

prevádzky vykonať je po odskrutkovaní 6 skrutiek a vybratí čiernej 

ozónovej mriežky v prípade, že je nutné ju vyčistiť. Napriek tomu je nutné 

pred týmto čistením vypnúť prístroj z el. zásuvky. Nikdy nezapínajte 

prístroj s demontovaným čiernym krytom. Ak by došlo k vyliatiu vody na 

generátor, prípadne jeho pádu do vody ihneď vytiahnite prístroj zo 

zásuvky a rozpojte napájanie. Generátor nechajte prezrieť v 

autorizovanom servise alebo predajni. 

Dlhodobé vystavovanie živých organizmov pôsobením ozónu môže 

spôsobiť zdravotné ťažkosti. V extrémnych prípadoch možno na 

odstránenie a deaktiváciu ozónu použiť aktívne uhlie. Miestnosť je možné 

prípadne odvetrať. 

Pri správnom nastavení prístroja však nedochádza prekročenie bežnej 

úrovne ozónu. Pri manipulácii s ozónom buďte opatrní. Prístroj je určený 

iba pre vnútorné použitie. 

Výrobné údaje: 

▪ Maximálna úroveň produkcie ozónu 250 mg / h 

▪ Teplota prevádzkové miestnosti 5 až 40 ° C 

▪ Príkon 11 W pri maximálnej produkcii ozónu 

▪ Maximálny prietok vzduchu 10 l / min 

▪ Adaptér 18 VDC @ 0,83 A (15 watt) 

▪ Tento prístroj je vyrobený a odpovedá BSEN60335-1: 2002.BSEN60335-

2- 



55: 2003EMC: EN55015: 2000.EN000-32: 2000.EN61000-3-3: 1995 

▪ Tento prístroj zodpovedá smernici CE 

Inštalácia a nastavenie: 

Dôležité: Prístroj musí byť namontovaný horizontálne, časť pre pripojenie 

smeruje k podlahe. 

1. Upevnenie na stenu použite dodávaný držiak so skrutkami, POZOR: 

pripojený skrutkovač slúži len na údržbu prístroja 

2. Prístroj je nutné umiestniť vždy nad úroveň hladiny vody, aby pri 

prerušení dodávky el. prúdu nemohlo dôjsť k jeho zaplaveniu. To 

dosiahnete dodržiavaním nasledujúcich pokynov: 

a) najprv namontujte prístroj najmenej 20 cm nad úroveň najvyššej 

hladiny vody vo vašom systéme. Ak to nie je možné, zaistite, aby 

silikónová hadička bola v jednom mieste v prevýšení najmenej 20 cm nad 

úroveň najvyššej hladiny vody  

b) odporúčame použiť spätný ventil proti možnému zaplaveniu, ktorý 

môže byť umiestnený v silikónovej hadičke 

Upozornenie: Nikdy neumiestňujte prístroj priamo na akvárium alebo 

nádrž s vodou, pretože nadmerná vlhkosť môže spôsobiť poškodenie 

prístroja. Nerezové trubičky pre pripojenie vstupu vzduchu a výstupu 

ozónu sa dajú zameniť, preto dbajte pokynov. 

3. Ak užívate veľké proteínové skimmery s prietokom 8 litrov vzduchu za 

1 minútu, odporúčame pridanie "T" spojky a ventilu na hadičku vstupe 

ozónu do skimmeru. 

Tento prídavný vstup môže slúžiť na reguláciu a primiešavanie vzduchu 

ozónu v skimmery. 

4. Ozónové generátory môžu byť pripojené užitím "T" prípojok do vstupu 

rôznych skimmerov, čo je obzvlášť výhodné u veľkých objemov vody 

prípadne v profesionálnych rybochovných zariadeniach, v ktorých je 

správna úroveň ORP veľmi dôležitá. 

5. Odporúčame použitia prístroja v kombinácii v zmiešavači doplniť o 

prívod vzduchu pomocou Venturiho dýzy alebo podobných zariadení. Zvýši 

sa tým účinnosť ozónu. Ak kompresor alebo kyslíkový generátor je 

pripojený k vedeniu ozónu konzultujte to prosím s profesionálmi. 



6. Odporúčame umiestnenie ozónového generátora v miestnosti alebo 

priestore so suchým a čistým vzduchom. 

7. K pred čisteniu vzduchu vstupujúceho do prístroja môžu byť použité 

drevené vzduchovacie bloky, ktoré zabránia vstupu prachových častí a 

perfektne vysušia vzduch, čo má vplyv na správnu funkciu prístroja. 

Odporúčame užitie dvoch takých kociek, prípadne je možné použiť aj 

prípravok na absorbovanie vlhkosti. 

8. Pre najlepšie výsledky použitia ozónu je dôležitý čo najdlhší čas, po 

ktorý sa ozón zmiešava zo vzduchom a vodou. Odporúčame použitie 

zmiešavacích zariadení. 

Pri výstupe vody späť do akvária je potrebné nechať prúdiť cez aktívne 

uhlie, aby sa minimalizovali škodlivé účinky na živočíchy v akváriu. 

9. Vodu s ozónom nenechajte pritekať priamo do biologických filtrov, 

pretože ozón negatívne ovplyvňuje potrebné živé organizmy v nich. 

 

Upozornenie: 

1. Pre sladkovodné akvária odporúčame použitia rovnakých časov, kedy je 

ozón vyvíjaný, ale v polovičnej koncentrácii. Ak užívate prístroj v malých 

sladkovodných akváriách, môžete úroveň ozónu znížiť, pomocou zníženia 

času napr. v 50 litrovom sladkovodnom akváriu by malo byť zapnutie 

ozónu iba jedným LED svetlom rovnako tak ako jeho úroveň. 

2. ORP / REDOX potenciál sa meria v milivoltoch a značí v skratke 

schopnosť vody odbúravať škodlivé látky. K tomuto významne prispieva 

ozón. Na meranie úrovne ORP použite špeciálny prístroj. 

3. Odporúčame, aby úroveň ORP / REDOX potenciálu vo vode nepresiahla 

400 mV, vyššia úroveň môže byť nebezpečná pre ryby, bezstavovce a 

nitrifikačné baktérie. Správny rozsah ORP medzi 300 mV až 380 mV. 

Úroveň ORP môže byť dosiahnutá a kontrolovaná práve pomocou ozónu. 

Požadovanej úrovne by sa však malo dosiahnuť počas dlhšieho času (až 2 

týždne). 

4. Prístroj môže byť tiež ovládaný pomocou ORP / REDOX Controlleru, 

ktorý na dosiahnutie požadovanej úrovne ORP zapína a vypína V2 Ozon 

Generátor. Pri ovládaní prístroja pomocou ORP Controlleru odporúčame 

naprogramovať ozonizér na maximálny výkon. 



Čistenie čiernej ozónovej mriežky: 

Pred čistením vždy vypojte prístroj z elektrickej siete. 

1. Pre vyčistenie je nutné odskrutkovať 6 skrutiek na spodnej strane 

priloženým skrutkovačom. 

2. Keď odskrutkujete skrutky, položte prístroj na rovnú podložku a 

opatrne vyberte čiernu mriežku, položte ju na stôl bielu keramickú vložkou 

nahor. 

3. Buďte maximálne opatrní, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu 

pripojovacích drôtov chladiaceho ventilátora. 

4. Starostlivo utrite oba povrchy keramických doštičiek pomocou 

priloženej čistiacej handričky. 

5. Na čistenie nepoužívajte vodu. Pokiaľ je nutné handričku navlhčiť užite 

iba technický lieh. 

Upozornenie: Žlté sfarbenie keramického povrchu je normálne. 

6. Po vyčistení starostlivo vložte čiernu mriežku späť a uistite sa, že je 

gumové tesnenie na svojom mieste. 

7. Kryt starostlivo zoskrutkujte späť. 

8. Začnite od stredných skrutiek a doťahujte postupne všetky tak, aby 

nedošlo ani k ich nedotiahnutiu. 

 

 


