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. Hiervoor zet je de kranen van de skimmers dicht zodat er alleen
vanuit de bodemput wordt gepompt. Voor zwembaden met ingebouwde trap laat je het water wegpompen 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, gizmo’s (voor de opvang van de ijsdruk in de skimmers) en winterstoppen plaatsen.
Uitwendige motoren van automatische afdekking en tegenstroominstallatie verwijderen en droog opbergen. Span het
winterdek erover. De stoppen van het zandfilter en de pomp (klein stopje achteraan) 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 6wegkraan van het zandfilter in de winterstand zetten (alle kleppen open) Zomerdek droog en proper opbergen.
MEET EN DOSEER APPARATUUR
Ph-regelingen
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.
Pool Commander
Toestel zonder stroom zetten.
pH en ORP sondes uit het systeem draaien, loskoppelen van de poolcommander en droog en vorst vrij opbergen.
Let wel: pH en ORP sondes hebben steeds een beperkte levensduur en zullen regelmatig vervangen moeten worden.
Voor uw ROOS-zonneverwarming de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing opvolgen.
Aan het einde van het seizoen moeten alle leidingen leeg zijn daar waar ze aansluiten op vorstgevoelige onderdelen
(bijv. fittingen, overgangen, koppelingen, harde pvc buis). Waar de leidingen geopend worden dienen deze tot het
einde van de vorstperiode of het begin van het nieuwe seizoen geopend te blijven. (bij temperaturen van 5°c of minder
bestaat reeds bevriezingsgevaar)
Warmtepompen: volg de instructies van de leverancier.
Al het water moet uit de warmtepomp gelaten worden. Best daarna afdekken met een hoes zodat ze niet te vuil wordt
in de winter.
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 !
*Met deze richtlijnen hopen wij u verder te helpen met het overwinteren van uw bad; Uiteraard ligt de
verantwoordelijkheid voor mogelijke schade na de winter volledig bij degene die overwintert. Wenst u gegarandeerd
schadevrij te laten overwinteren, doen wij het graag voor u. Stuur ons een mail en wij boeken graag een onderhoud
voor u (chris@badweelde.be)

