ZÁSADY PRO ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNU
Pro bezproblémový provoz bazénu je třeba dodržovat některé zásady pro zimní období:
1. Pokud je umístěno filtrační zařízení v šachtě, upustit vodu v bazénu pod trysky, odpojit přívodní trubky a
filtrační zařízení (motor) umístit do nezámrzného prostředí. Vypustit vodu z rozvodů a filtrační nádoby.
Pokud je filtrační zařízení v domě, tj. v prostředí, kde nemrzne, upustit vodu v bazénu pod trysky, odpojit
trubky u filtru a nechat vytéct vodu, aby nezamrzla v rozvodu.
V případě, že chceme zabránit odtoku vody z hadic do šachty nebo do místa instalace filtru v domě po
zvýšení hladiny vody v bazénu (po deštích), kdy hladina opět může stoupnout na úroveň trysek, zabráníme
tomu aplikací zátek na trysky, které dodává Rentmil, s. r. o., nebo průběžným upouštěním vody z bazénu.
Pokud si nejsme jisti, zda rozvod vody od skimmeru a ke tryskám je správně vyspádován (tj. v případě
upuštění vody pod trysky a odpojení u filtru vyteče voda z rozvodu do bazénu anebo k filtru) upustíme vodu
pod trysky a uzavřeme skimmer a zapneme cirkulaci. Čerpadlo takto částečně vytlačí vodu z rozvodu do
bazénu. Doporučujeme tlakem vyfouknout vodu z rozvodů.
2. Do vody aplikovat "zazimovací prostředek", který dlouhodobě snižuje tvorbu řas a mikroorganismů a
usnadňuje zahájení nové sezóny. U slané vody se zazimovací prostředek nepoužívá.
3. Zakryjeme bazén zimním nebo univerzálním zakrytím, které sníží znečištění vody.
V případě zájmu poskytne Rentmil, s. r. o. servis pro "zazimování" bazénu

ZÁSADY PRO JARNÍ ZPROVOZNĚNÍ BAZÉNU
Před začátkem každé sezóny je nutné provést tyto kroky ke správnému zprovoznění bazénu:

1. Propojit veškeré rozvody u filtračního zařízení, které byli při „zazimování“ rozpojeny
2. Dopustit bazén vodou (mezi rysky skimmeru Min – Max)
3. Změřit pH a provést patřičnou úpravu (6,8 – 7,2)
4. Provést šokové ošetření vody chlorem (v průběhu sezóny udržovat hodnotu chlóru v hodnotách 0,3 mg/l
V případě zájmu poskytne Rentmil, s. r. o. servis pro "zprovoznění" bazénu

