
Zo kun je het zwembad zelf overwinteren: 

Zwembad en filterapparatuur: 
Je dient te wachten tot de temperatuur van het water onder de 14°C gedaald is, zet de 
(zonne) verwarming uit.  

Reinig het zwembad grondig (heb je een automatische afdekking reinig de lamellen dan 
ook, dit moet 2 keer per jaar gebeuren met Covernet), zorg dat de pH-waarde op 7.2 
staat en pas een chloor-choc behandeling toe.  

Pomp water uit het zwembad tot onder de inspuiters.  Maar voor zwembaden met 
ingebouwde trap slechts tot onder de skimmer(s), en dan de inspuiters verlengen tot 
boven het waterniveau met overwinteringsbuizen.  

Bij het deels leegpompen langdurig terugspoelen om het zandfilter grondig te reinigen 
en naspoelen.  De ondergrondse leidingen leeg maken, met behulp van een 
waterstofzuiger of een compressor.  Hierna winterdrijvers voor de opvang van de ijsdruk 
diagonaal door het zwembad plaatsen, overwinteringsproduct toevoegen, gizzmo’s (voor 
de opvang van de ijsdruk in de skimmers) en stoppen plaatsen.  

Motoren van automatische afdekking en tegenstroominstallatie verwijderen en droog 
opbergen.  Dan het winterdek erover.  

Als de filterinstallatie niet op een vorstvrije plaats staat, de stoppen van het zandfilter, de 
chloorsluis en de pomp verwijderen, zodat deze kunnen leeglopen. 

Verwijder ook de manometer op de 6-wegkraan want die is zeer vorstgevoelig.  

Mandje van het voorfilter reinigen.  (Stoppen in het mandje van het voorfilter opbergen).  

Elektriciteit uitschakelen en de handgreep van de 6-wegkraan van het zandfilter in de 
winterstand zetten.  

Zomerdek droog en proper opbergen. 

Regel- en doseerapparatuur: 

  Chloorsluis:  U koppelt deze los,verwijdert de overtollige chloortabletten en spoelt ze 
volledig uit met water.(Opgelet voor chloordampen!) 

_Ph-Perfect,Pool Basic: de meetcel van uw automatische pH-meter eruithalen en in het 
daartoe voorziene potje, in water, vorstvrij bewaren. Het slangetje spoelen met water: 
Plaats hiertoe de aanzuiglans in water.  

_Maxichem Extreme van Jaymac : 1) Reinig het slangetje van de Chloorpomp via SET 
UP ,ORP, PRIME PUMP , met de aanzuiglans 1 minuut in water en daarna 1 minuut in 
de lucht. Koppel het pompje af en bewaar dit vorstvrij. 



2) Reinig het slangetje van de Ph-pomp via SET UP, PH, PRIME PUMP, met de 
aanzuiglans 1 minuut in water en daarna 1 minuut in de lucht. Koppel het pompje af en 
bewaar dit vorstvrij. 

Verwijder de meetprobe en berg deze vorstvrij , in water op. 

Voor uw ROOS-zonneverwarming de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing opvolgen. 
Tijdens de wintermaanden en vooral in periodes met veel regen is het erg belangrijk om 
het waterpeil in de grond goed in het oog te houden, deze mag niet hoger stijgen dan tot 
20cm onder het waterpeil in het zwembad!  (zie ook artikel 12 van onze algemene 
verkoopsvoorwaarden) 

  

Succes ! 

  

 


