
AUTOMATYCZNY PODAJNIK CHLORU 

Twój automatyczny podajnik chloru serii Hayward CL-220 został zaprojektowany do instalacji z twoim systemem filtrów. 

Działa poprzez różnicę ciśnień w systemie, który pobiera wodę z podajnika. Używa TYLKO wolno rozpuszczalnych tablet 

chlorowych TrichIoro-S-Triazinetrion (Tri-Chlor) dużych lub małych (lub sztyftów). Żadnego innego rodzaju chemikaliów 

nie powinno się nigdy używać w podajniku chloru. Twój CL-220 może pomieścić do 18 dużych (3 "średnicy) tabletek           

(około 4 kg) i posiada zawór regulacyjny typu pokrętła do regulacji szybkości przepływu wody przez podajnik chloru.     

Taka pojemność w normalnych warunkach w przypadku dużych basenów powinna zapewniać chlorowanie przez co 

najmniej 2 tygodnie. Poprzez regulację ustawienia zaworu pomiędzy FULL (więcej chloru) i OFF (mniej chloru) oraz ilość 

pojemników Tri-Chlor umieszczonych w podajniku, można łatwo dostosować dawkę chloru, która niezbędna jest do 

utrzymania odpowiedniego poziomu chloru twojego basenu. 
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UWAGA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE! 

Ten podajnik chloru jest przeznaczony wyłącznie do stosowania 

tabletek TrichIoro-S- Triazinetrione – typu wolno 

rozpuszczającego się. NIGDY NIE MIESZAĆ z innymi 

rodzajami chloru lub chemikaliami. Może dojść do wybuchu lub 

pożaru. 

Podczas otwierania lub serwisowania podajnika zachowaj 
szczególną ostrożność. Zawsze wyłączaj pompę i dostępne 
zawory przed otwarciem. Nie wdychaj oparów z jakiegokolwiek 
dozownika chemicznego lub pojemnika. 

Chroń oczy, skórę i ubranie przez cały czas. 

NIGDY nie otwieraj chloratora podczas pracy pompy. 

Aby zapobiec gromadzeniu się gazu w chlorowniku, należy 
upewnić się, że zawór(-y) zwrotny jest otwarty, z wyjątkiem 
otwierania/obsługi urządzenia. 

Zawsze czytaj etykietę i uważnie stosuj się do zaleceń 
producenta i dystrybutorów chloru, aby zapewnić właściwe 
uzdatnianie wody i codzienne zapotrzebowanie na chlor dla 
danego basenu i obszaru. 

INSTRUKCJA STOSOWANIA 

Przed uruchomieniem podajnika chloru, basen lub spa powinny 
być odpowiednio sprawdzone i przygotowane i mieć około 1.0 
do 1,5 ppm zawartości chloru. Postępuj zgodnie ze 
wskazówkami dystrybutora i producenta chemikaliów. 

Zapotrzebowanie chloru w basenie lub spa zmienia się w 
zależności od zużycia, temperatury, nasłonecznienia, itp. 
Początkowo trzeba zmierzyć zawartość chloru aby określić 
odpowiednią jego ilość i prawidłowe ustawienie zaworu 
wymagane dla basenu i cyklu filtra. 

Korzystając z basenu o pojemności ok. 76 000 litrów jako 
przewodnika, sugerujemy umieszczenie około 8 dużych wolno 
rozpuszczających się tabletek Tri-Chlor ( lub około 2 kg małych 
tabletek wolno rozpuszczających się) w podajniku i ustawienie 
pokrętła na nr 3 (Zmniejsz lub zwiększ ilość chloru w zależności 
od wielkości basenu, tj. 12000 l – dodaj 50% więcej tabletek). 

Codziennie sprawdzaj dzienną zawartość chloru i wyreguluj 
zawór zegarowy, aby uzyskać więcej lub mniej chloru. 
Zwiększenie ilości chloru i wyreguluj zawór zegarowy, aby 
uzyskać więcej lub mniej chloru. Zwiększenie ilości chloru  w 
podajniku wydłuży czas między ponownym napełnieniem 
podajnika większą ilość chloru. 

OTWIERANIE 

1. Wyłącz pompę i przekręć zawór sterujący tarczą do pozycji 
OFF. Zakręć wszelkie zawory liniowe, aby zapobiec 
przepływowi zwrotnemu – jeśli dotyczy. Zaczekaj minutę. 

2. Przekręć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aby otworzyć.. Uwaga! Nie wdychaj 
oparów z podajnika chloru. 

ZAMYKANIE 

1. Wciśnij osłonę z uszczelką typu pierścień mocno w korups. 

Włóż gwint pokrywy i obróć zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara, aby zablokować.. 

2. Umieść pokrętło sterujące pokrętłem w żądanym ustawieniu. 

Otwórz zawory liniowe i ponownie uruchom pompę. 

 ODKURZANIE 

Podczas odkurzania należy zamknąć zawór regulacyjny, aby 
zapobiec wydostaniu się osadu i ewentualnemu zatkaniu zaworu 
regulacyjnego. 
WYMIANA PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO 

Wciśnij Logo Cap. Odkręć i usuń śrubę ustalającą. Osłona 
może teraz zostać zdjęta z zakrywki. Wymień pierścień 
uszczelniający. Ponownie zamontuj, upewniając się, że 
podkładki ślizgowe znajdują się na swoim miejscu na trzonku 
pokrywy (wewnątrz) i pod łbem śruby ustalającej. 

Nigdy nie używaj smarów na bazie ropy naftowej na pierścieniu 
uszczelniającym. Do smarowania używaj mydła w kostce 
IVORY lub smaru Jack’s nr 327. 
ABY USUNĄĆ UCHWYT ZAWORU  

Ustaw wskażnik na FULL. Włóż śrubokręt do gniazda 

naprzeciwko wskaźnika, podnieś i obróć uchwyt w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. To pozwoli wyczyścić 

zakładkę blokady wskaźnika  

ZIMOWANIE 

Tam, gdzie można oczekiwać ujemnych temperatur, należy 

spuścić całą wodę z podajnika (w przypadku instalacji na linii, 

zamontowanej na stałe, usunąć korek spustowy). Ostrożnie 

wyjąć nierozpuszczone tabletki i dokładnie przepłukać chlorator 

wodą. Wymień pokrywę i włączyć na 1
1
/2 obrotu. 



PARTS — CL-220 SERIES 

HAYWARD POOL PRODUCTS, INC. 

INSTALACJA PLANOWANIA 

1.  Umieść podajnik chloru na płaskiej powierzchni tak blisko 
filtra i pompy, jak to możliwe. Preferowana instalacja 
znajduje się powyżej poziomu wody i znajduje się w linii 
pod wylotami filtra lub nagrzewnicy. Zawór zwrotny z 
uszczelnieniem dodatnim odpornym na korozję powinien 
być zainstalowany, aby zmniejszyć przepływ wsteczny 
gazu chlorowego, gdy system jest wyłączony. Jeśli 
podajnik chloru musi znajdować się poniżej poziomu wody, 
należy zapewnić zawór zwrotny, aby zapobiec cofaniu się 
wody podczas otwierania / serwisowania urządzenia. 

2. Połączenie wlotowe będzie wykonane w rurociągu za 
pompą i przed filtrem. Oznaczona rura. 

3. Połączenie wylotowe zostanie wykonane w rurociągu po 
nagrzewnicy. Jeśli nie ma nagrzewnicy, zostanie 
nawiązane połączenie z drugim filtrem. Oznaczona rura. 

4. Na podstawie lokalizacji nr 2 i nr 3 wyciąć rurki na żądane 
długości. Upewnij się, że końce są równe i czyste. 

 

 
PODŁACZENIE DO PODAJNIKA CHLORU 

5. Owiń trzy opaski z taśmy teflonowej na większy gwint 
zewnętrzny adaptera wlotowego i bezpiecznie nawlecz  

 w stronę wlotu chloru (poniżej zaworu zegarowego). Uwaga: 

Adapter na wlocie i zwrotny zawór wylotowy wyglądają podobnie. 

Adapter zaworu zwrotnego ma "kropkę" i kontrolę w kształcie 

kulki, która "klika", gdy się nią potrząśnie. 

6. Aby podłączyć rurkę wlotową do chloratora, umieść 

nakrętkę dociskową na rurce wlotowej i nasuń nakrętkę w 

górę na około 2 cale. Wsuń rurkę do końca do gniazda 

adaptera i trzymając rurkę na miejscu, mocno dokręć 

nakrętkę ręką. Nie dokręcaj zbyt mocno. 

7. Wykonaj połączenie wyjściowe w taki sam sposób jak w           
 kroku 7. 

INSTALOWANIE W LINII SANITARNEJ. 

Opaski siodłowe i zaciski są zaprojektowane tak, aby pasowały 

do rury 1 ½’’  lub 2’’. 

8. WLOT: Zlokalizować połączenie wlotowe za pompą i przed 

filtrem jak w kroku 2. Wywiercić otwór w rurce o średnicy 

3/8 cala Zebrać wióry,itp. Dopasuj łącznik siodłowy, z 

uszczelką, do wyciętego otworu w zacisku i zamontuj 

łącznik w otworze 3/8 ". Zamocuj zacisk wokół uszczelki 

siodła, uszczelki i rury i mocno dokręć, aby uzyskać dobre 

uszczelnienie. Nie przekręcaj zacisku zbyt mocno.  

9. WYLOT: Zlokalizuj połączenie wylotowe z grzałką i za 

filtrem jak w kroku 3. Wywierć otwór 3/8’’ i zainstaluj siodło 

jak w kroku 9. 

10. Podłączyć węże wlotowe i wylotowe kanalizacji  za pomocą 

nakrętek zaciskowych jak w kroku 7. Nie dokręcaj zbyt 

mocno. 

UWAGA: Po uruchomieniu systemu sprawdź ponownie 

wszystkie połączenia pod kątem przecieków. 

Dokręcić ponownie w razie potrzeby.
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PART NO. OPIS 

 

      1 GL-200-E Daszek z logo 1 

2 CL 200-G Śruba mocująca pokrywę 1 

3 CL-200-W Uszczelka 2 

4 CL-200-C-2 Zatyczka 1 

5 CL 200-B Pokrywka 1 

6 CL-200-K Pierścień uszczelniający 1 

7 CL-200-H Rura podajnika (niektóre 
modele) 

1 

8 CL-200-PA Zawór kontrolny         1 

9 CL-220-B Podstawa Mountin9          1 

10 CL-220-CV Zawór sprawdzający 1 

11 CL-220-D Adapter dopasowania wlotu  

12 CL-220-H Nakrętki kompresyjne  

13 CL-220-G Mocowanie siodełka           
         2 

14 CL-220-K Zacisk siodełka  
2 

15 CL-22D-J Rury z tworzyw sztucznych  
1 

CHLOR INA FOR 

Nigdy nie instaluj podajnika chloru bezpośrednio w miedzianych instalacjach hydraulicznych, ponieważ może to 

spowodować uszkodzenie rur, jeśli masz mosiężne lub brązowe zawory do płukania zwrotnego lub inne czułe elementy 

metalowe, skonsultuj się ze sprzedawcą w sprawie środków ostrożności lub zaleceń dla konkretnego systemu 
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