
 

 

 

 

 

MiniMix – Inštalačný manuál 



 

 

 

 

 

MiniMix je zmiešavacia a dávkovacia jednotka pre 
presne riedenie chemického prípravku s vodou , 
dávkovanie do vedier umiestnených na upratovacich  
vozíkoch a do umývacich strojov apod. 
 
Výhoda presného dávkovania znamená zvýšenie 
efektivity práce a z dôvodov zníţenia spotreby 
chemického prípravku je jeho pouţívanie taktieţ 
priateľské k ţivotnému prostrediu. Umoţňuje lepšie 
pracovné podmienky a taktieţ šetrí čas a peniaze 
ušetrené na spotrebe chemického prípravku a ľudskej 
práci. 
 
Konštrukcia jednotky umoţňuje jej okamţité pripojenie 
na akúkoľvek vodovodnú batériu  a to jednoduchým 
zacvaknutím do spojovacieho článku, ktorý je súčasťou 
balenia. MiniMix je nutné namontovať zvisle. 
 
MiniMix je k vodovodnému zdroju pripojený 
rýchlospojkou. Na dolnej časti jednotky je umiestnená 
ďalšia rýchlospojka, do ktorej môţe byť napojená 
vypúšťacia hadica. Sacia hadica na chemický 
koncentrát je k jednotke pripojená beţnou spojkou 
umiestnenou na boku jednotky, na ktorú sa hadica 
jednoducho nasunie; druhý koniec sacej hadice je 
ponorený do nádoby s koncentrátom. 
 
 
 
Voda, ktorá priteká do jednotky zaisťuje nasatie 
potrebného mnoţstva chemického koncentrátu, ktorý 
sa s vodou zmieša. 
 
Mnoţstvo chemického koncentrátu závisí na veľkosti 
dávkovacej trysky, ktorá je vloţená do bočnej prípojky 
sacej trubice. Tato tryska prepustí dovnútra jednotky 
iba určité mnoţstvo tekutiny dané rozmerom otvoru v 
tryske. 
 
K dispozícii je 18 rôznych dávkovacích trysiek, ktoré 
umoţňujú riedenie od 0,15 % - 12,5%. 



 

 

 

 

 

 
Výsledný koncentrát chemického roztoku závisí na 
hustote chemického prípravku a tlaku vody. Na správne 
riedenie je potrebný minimálny tlak vody 2 bary a 
pouţitie správnej dávkovací trysky. 
 
Do jednotky sú zabudované 2 spätné ventily, preto 
k vodovodnému zdroju nie je nutné pripájať samostatný 
spätný ventil. 
 
Koniec sacej hadice, ktorý má byť ponorený do 
chemického koncentrátu, je  vybavený bronzovou 
pochromovanou koncovkou obsahujúcou filter. Závaţie, 
ktoré je upevnené na tomto konci hadice zaisťuje, aby 
hadica ostala na dne nádoby s prípravkom a 
zabudovaný filter bráni nasatie drobných nečistôt do 
hadice. Takto je zaistené, aby sa dávkovacia tryska 
neupchávala. 
 
Druhý koniec sacej hadice sa napojuje na boku 
jednotky na 1/8“ koncovku, do ktorej je moţné vsadiť 
dávkovaciu trysku. 
 
 
 
 
Sada trysiek, ktorá je dodávaná spoločne s jednotkou MiniMix, obsahuje 14 dávkovacích trysiek a jednu 
záslepku. Kaţdá farba udáva veľkosť trysky a tou aj poţadované riedenie. V prípade potreby ešte niţších 
koncentrácií, alebo  ich opotrebovaním trysky, je moţné samostatne trysku objednať. Rovnako tak celu 
sadu. 
 

Balenie obsahuje nasledujúce dávkovacie trysky: 
 

Šedá 1:8   (12,5%) Čierna 1:9     (11%) Béţová 1:16   (6%) Červená 1:20   (5%) 

Biela 1:27  (4%) Modrá 1:29   (3,5%) Bronzová 1:34   (3%) Zelená 1:76   (1,3%) 

Oranţová 1:83  (1,2%) Hnedá 1:91   (1%) Ţltá 1:111 (0,9%) Morská 1:143 (0,7%) 

Fialová 1:250 (0,4%) Ruţová 1:500 (0,2%) bez trysky 1:7     (14%) Záslepka (transparentní) 

 



 

 

 

Základné informácie: 

Max. tlak: 10 bar 

Min. tlak: 2 bar 

Max. teplota: 60
o
C 

Prietok: pri tlaku 2 barov 12 nebo 7 l/min (podľa typu jednotky) 

Pripojenie ku zdroju vody: rýchlospojka 

Vypúšťacia hadica: pripojenie rýchlospojkou 

Sacia hadica: transparentné 6/9 mm hadička s filtrom a koncovkou bronz-chrom, 
 pripojenie k jednotke jednoduchým nasunutím na bočnú koncovku 

 

Údržba 

Trysky 
Pokiaľ sú s jednotkou pouţívane nejaké špeciálne 
chemické prípravky, obzvlášť prípravky obsahujúce 
voľné plastické monomery alebo nosné látky, alebo 
iné agresívne chemické prípravky, veľkosť otvoru 
v tryske sa môţe pôsobením prípravku zmeniť. Preto 
doporučujeme pravidelné vymieňanie trysiek. 
 
Čistenie 
Pri výmene chemického prípravku za nové balenie 
alebo za iný prípravok doporučujeme prepláchnutie 
jednotky čistou vodou, z dôvodu moţných usadenín 
vo vnútri hadíc alebo jednotky. Saciu hadicu 
zastrčíme do nádoby s čistou vodou a otvoríme 
prívod vody. Ďalej by ste mali  pravidelne kontrolovať 
sitko filtra sacej hadice, ktoré sa môţe z rôznych 
dôvodov zaniesť a zniţovať tak prietok tekutiny. 
 
Loţiska a tesnenia rýchlospojok  
Je dobré  pravidelne premazávať, aby nedošlo 
k zadrhávaniu pri odpájaní a pripájaní z dôvodu  
usadenín vodného kameňa.   
 
 
  


