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Závěsný skimmer pro dodatečnou montáž (zavěšení) na nadzemní (plechové) a betonové bazény, ve 
kterých je umístění klasického skimmeru problematické.
Skimmer je vyroben z ABS plastu, montážní držáky jsou vyrobeny z hliníku.



Hlavní vlastnosti skimmeru MTS EH-2:

- Skimmer je možné namontovat na většínu bazénů

- Srovnatelný výkon s klasickým velkým skimmerem na hadice 32 a 38 mm

- Velký košík na hrubé nečistoty

- Horní držáky lze upevnit na stěnu bazénu o síle až do 115 mm. Horní část skimmeru může být 90 
až 160 mm pod hranou bazénu

- Skimmer je možné připojit k f i l tračnímu zařízení bez stavebních úprav bazénu.

- Spodní tryska je směrově nastavitelná

Montáž

§ Připevněte delší kovové držáky (4) pomocí plastových matic (3) a šroubů (2) ke spodnímu dílu 
skimmeru (1) tak, aby horní části držáků směřovaly směrem ke stěně bazénu. (Obr. 1) 

§ Kratší kovové držáky (5) připevněte jako na Obr. 2 



Na Obr. 3 je znázorněno alternativní upevnění skimmeru ke stěně bazénu. 

Kratší části držáků (5) jsou otočené naopak a poskytují tak větší oporu o těleso bazénu.
  



U bazénů s širší stěnou je možné i upevnění dle Obr. 4. Kratší část držáků (5) je natočená směrem ven.

Připojení 
Sundejte O-kroužek (11) z přívodní trubky (9) a odložte jej bokem. O-kroužek bude potřeba později. 



Připevněte k přívodní trubce (9) bazénovou hadici o průměru 32 mm (8*) a tuto hadici zafixujte objímkou
(6*) připevněnou k držáku. 

Pro zajištění lepší cirkulace vody v bazénu je možné výtlačnou trysku (koleno) (9) otáčet a tím směrovat 
proud vody (Obr. 6) 

(*) není součástí balení 

Nyní nasaďte dříve odložený O-kroužek (11) dle Obr. 7 na sací trubku (10) a na její konec připevněte 
bazénovou hadici o průměru 32 mm. 

Pokud je nasávací trubka (10) povysunuta nahoru, je voda nasávána přes skimmer. Pro vysávání připevněte 
hadici bazénového vysavače o průměru 32 mm na spodní trubku (12). Následně zasuňte sací trubku (10) 
dolů, čímž dojde k propojení se spodní trubkou (12) a voda je nasávána z ní, tedy z bazénového vysavače. 
Po vysávání odpojte vysavačovou hadici a sací trubku (10) povysuňte nahoru.



Pro zvýšení sacího účinku je vhodné spodní trubku (12) utěsnit, pokud zrovna nevysáváte. Voda z bazénu 
se tak bude nasávat pouze přes košík ve skimmeru.

Čištění skimmeru (Obr. 8) 

Pro vyčištění košíku skimmeru postupujte následovně: 

• Vypněte bazénovou filtraci

• Sklopte plovoucí dvířka skimmeru (1) dolů, přitlačte je dolů a dozadu. 

• Po zasunutí dozadu jednu stranu dřířek zvědněte nahoru, budou tak v otvoru diagonálně. 
Následně je můžete v této poloze vytáhnout ven

• Pak už můžete vyjmout košík a vyčistit jej.

• Pro vrácení košíku a dvířek postupujte opačně. 



Č. Název Art. číslo Počet 
1 Dvířka skimmeru E1003061 1 

2 Košík skimmeru E103005 1 

3 O-kroužek 0601802430 1 

4 Delší kovové držáky 278 mm E10030511 2 

5 Kratší kovové držáky 85 mm E10030521 2 

6 Šrouby M5x20 0106005020 8 

7 Plastové matky 0184047005 8 

8 Horní díl skimmeru E1003011 1 

9 Spodní díl skimmeru E1003012 1 

10 Vnitřní deska kolem košíku E100302 1 

11 Koleno 90 PVC 32 mm 0211800032 1 

Výrobce si vyhrazuje právo na drobné změny v technickém provedení výrobku v důsledku jeho vývoje. Sestavování textů 
a obrázků bylo provedeno s velkou pečlivostí, nicméně nelze vyloučit možný výskyt chyby, Výrobce nenese žádnou 
zodpovědnost za nesprávné informace. MTS Products GmbH, Ratingen

Součásti skimmeru (Obr. 9) 


