
 

Az Escaformos medencék téliesítése 

 
Akkor téliesítse medencéjét, ha a vízhőmérséklet 12°C-nál alacsonyabb. Felesleges sietni, mert minél később 
téliesít (mindenesetre még a téli fagyok előtt), annál jobb lesz a vízminőség a tavaszi beüzemeléskor.  
  
A LEGFONTOSABB SZABÁLYOK: 

Ősszel mindaddig, amíg a vízhőmérséklet magasabb 12°C-nál, 
biztosítani kell a rendszeres és folyamatos karbantartást azért, 
hogy a víz minősége kitűnő legyen.  

• Vigyázzon a jó vízminőségre. 
• Soha ne hagyjon bomlásban lévő anyagot a medence alján. 
• Tartsa a vízszintet minél magasabban, de az ne érje el a 

peremköveket.  
• Soha ne ürítse le teljesen a medencéjét. 
• Óvja meg a fagyra érzékeny alkatrészeket.  
• Használja ki ezt az időszakot az összes alkotóelem ellenőrzésére és 

karbantartására.  

• A WATERAIR medence szerkezete ellenáll az erős fagyoknak. 
• Nem szükséges fagyálló bójákat helyezni a vízbe.  
• Szigorúan tilos rőzséket, gerendákat, levegővel töltött tömlőket, 

szalmabálákat, stb. a vízbe helyezni! 
• Az ideális megoldás a medence védelmére egy sötét színű 

medencetakarás.  
 
A nyári szolártakarót feltétlenül ki kell venni a medencéből.  
 
 

1. A vízszint 

A medence leürítése szigorúan ellenjavasolt, mert ezzel a 
fóliáját kiteszi a fagy, az UV sugarak és a szennyeződések 
károsító hatásainak. Ezzel gyorsítja a fólia öregedését, tavasszal 
pedig hosszú és fáradságos folyamat lesz a rendbetétele.  
Mindezekért a medence használaton kívüli teljes ideje alatt ajánlott a 
vízszintet a legmagasabban tartani, kb. 10 cm-rel a peremkövek 
alatt.  
A víz szintje soha ne érje el a peremköveket, amelyeket a hó 
vagy a jég károsíthat.  
A medencevíz, hőtároló kapacitásának köszönhetően, megvédi a 
medencét és a medence körül elhelyezett csővezetékeket az erős 
fagyoktól.  
  

Ha a szkimmer túlfolyója gravitációs lefolyóba van kötve, a vízszint 
optimális lesz. Célszerű időnként a működőképességét ellenőrizni.. 
Ha a túlfolyó nincs bekötve, távolítsa el a felesleges vizet egy 
búvárszivattyú segítségével.  
Bizonyos esetekben, a csővezeték leürítése és fagymentesítése 
miatt szükség lehet a vízszint csökkentésére a befúvószelep szintje 
alá.  
Mielőtt hozzákezd a részleges leürítéshez, győződjön meg arról, 
hogy a talaj nincs telítődve vízzel, és a talajvíz szintje jóval a 
befúvószelep alatt van.  
Nedves vagy vízzáró talajban történt új beépítésnél előfordulhat, 
hogy az őszi vagy tavaszi esők nyomán  
 

megemelkedik a talajvíz szintje, vagy a még nem stabilizálódott 
visszatöltésben vízzel teli üregek keletkeznek. 
Ezek a jelenségek nem ritkák, de általában átmenetiek, és ha a 
medencevíz szintje megfelelő, semmilyen káros következménnyel 
nem járnak.  
Ha a medence vízszintje egyenlő a külső víznyomás szintjével vagy 
alacsonyabb annál, akkor a fólia eltávolodik a medence falától és a 
kettő között úszik. 
Ez általában nem jelent súlyos problémát. Ügyelni kell a fólia 
ráncainak, gyűrődéseinek eltávolítására akkor, ha megszűnik a külső 
ellen–víznyomás.  
Ehhez javasoljuk kivitelező igénybevételét.  
 

 
Mielőtt csökkenti a víz szintjét a medencéjében, ellenőrizze a talaj víztelítettségét (belvizes, magas 

talajvizes területen  épített medencék esetében). 
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2. A stabilizátor ellenőrzése 

Ha Ön vízkezeléshez Easy-Pool-t vagy más olyan hosszú hatású 
klór tartalmú terméket használ, amely stabilizátort tartalmaz, 
ellenőrizze évente legalább kétszer a szer koncentrációját 
(rendszeresen a téliesítés előtt és legalább egyszer a fürdési szezon 
folyamán). 
Az úszómedencék vízkezelésében manapság a stabilizált klór 
tartalmú szerek a legelterjedtebbek, mert ellenállnak az UV 
sugaraknak, lassabban oldódnak, ezáltal hosszabb ideig hatnak.  
Ellentétben a vízben lebomló klórral, a stabilizátor nem bomlik le a 
sorozatos kezelések során, hanem a medence alján feldúsul. 
Ha ennek koncentrációja meghaladja az 50 g/m3-t, a 
továbbiakban alkalmazott klór hatástalanná válik. A magas 
klórtartalom mellett megjelenhetnek az algák, mert a klór hatását 
blokkolja a nagy mennyiségű stabilizátor jelenléte.  
Másrészről, a fólia fokozatosan visszafordíthatatlanul kárososdik 
(elszíneződés, ráncok megjelenése) különösen a medence alján.  
A stabilizátor (izocianursav) koncentrációját csak friss víz 
pótlással lehet csökkenteni.  
Tesztcsík segítségével megmérheti a stabilizátor koncentrcióját. 
cióját. legmagasab  

Mivel ez a molekula a víznél nehezebb, a medence alján gyűlik fel. 
Éppen ezért itt kell a mérést elvégezni.  
Rögzítheti a tesztcsíkot ragasztószalaggal a porszívó teleszkópos 
szárának gumírozott végéhez. Ezzel elkerülheti a fólia sérülését, 
mert a vízmélységet néha nehéz megbecsülni. 

 

Amennyiben a stabilizátortartalom meghaladja az 
75g/m3-t, végezzen egy részleges leürítést az erre 

vonatkozó előírások betartásával 
 

A jobb hatékonyság érdekében a leürítést megelőző 24 órában 
állítsa le a szivattyút, hogy a stabilizátor ülepedjen a medence 
alján. 
Évente a medence víztérfogatának legalább 1/3-át le kell cserélni. Az 
első harmad frissítése után a mérés eredménye dönti el, hogy 
szükséges-e további vízcserét végezni. 
STABILIZÁTOR: 50g/m3 tartalom felett a fólia 
visszafordíthatatlanul sérülhet. Kötelező az ellenőrzés és az 
évenkénti legalább 1/3-os vízcsere. 
 

 

3. Aktív vagy teljes téliesítés? 

Aktív téliesítés 

Ez a változat a medence téliesítésére a szűrőrendszer csökkentett 
működését jelenti.  
Ennek a módszernek számos előnye van, és lehetővé teszi a 
kristálytiszta víz megőrzését. Megőrzi a medence esztétikus 
látványát, és megakadályozza a szivattyú beállását, amit a hosszú 
leállások okozhatnak.  
Az aktív téliesítés alkalmatlan, ha a medence nyaralóban van és 
nincs folyamatos felügyelet alatt.  
Javasolt téli takaró használata, mert így elkerülhető a 
szennyeződések medencébe jutása és megelőzheti a 
baleseteket is.  
 

A teljes téliesítés 
 
Ez a másik lehetőség a medencéje téliesítésére.  
Általában az erős és hosszú fagyveszélynek kitett régiókban és a 
nyaralókban épített medencéknél ajánljuk. Ha fennáll a szivattyútér 
elárasztásának veszélye, ez a módszer jelenti az egyedüli 
megoldást, bár az elárasztás lehetőségét célszerű egyébként is 
megakadályozni. 
Nem alkalmazható az eljárás addig,amíg a vízhőmérséklet nem 
süllyed 12°C alá.  
 

 

A KÉT TÉLIESÍTÉSI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK: 

• Kezdje egy alapos medencetisztítással (oldalfalak, aljzat). 
• Ha tiszta a medence, mérje meg a víz pH értékét, ha kell, korrigálja. 

• Végezzen klórozást Easy-Clear-C-vel (15g/m3). Oldja fel meleg vízben, és öntse a medence vizébe, a befúvószelepek elé (a fólia soha ne 
érintkezzen közvetlenül tömény klórtartalmú szerekkel). 

• Mielőtt folytatná a következő lépésekkel, ajánlott a szűrőrendszer folyamatos működtetése 24 - 48 óráig, a klór teljes feloldódása és 
hatáskifejtése miatt. 
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Hőmérséklet Napi szűrés Vízkezelés 
Vízhőmérséklet 

10°C és 12°C között 
 8°C és 10°C között 

 
Levegőhőmérséklet 
10°C és -5°C között 
-5°C és -10°C között 

-10°C alatt 

 
3 óra 
2 óra 

 
 

2 óra 
6 x 1 óra 

folyamatosan 

 
Easy-Pool 

kezelés, amíg a hőmérséklet nem esik 8°C 
alá. 

 
 
 

3.1. Az aktív téliesítés 

Az aktív téliesítés azt jelenti, hogy a szűrőrendszer csökkentett üzemmódban működik. 

A megadott szűrési idők lehetőleg a leghidegebb időszakokra essenek (általában a hajnali órák). 

A fagyos időszakokban (-5°C és -10°C között) növelje a szűrési időt 
6 x 1 órára, amelyet egyenletesen osszon el a 24 óra alatt. Ez alatt a 
hőmérséklet alatt, a szűrőrendszer folyamatos működtetése 
megakadályozza a vízrendszer szétfagyását, még akkor is, amikor a 
jégréteg vastagsága eléri a 10- 30 cm-t. 
 

Ne törje fel a felszínen kialakult jeget, mert elvághatja a fóliát. 
Ilyen időszakok alatt el kell kerülni az áramkimaradásokat. 
 

Karbantartás szempontjából az aktív téliesítés 3 feladatot jelent: 

• Ha a vízhőmérséklet 8-10°C fölé emelkedik (hosszú ősz vagy 
meleg tavasz), szükség lehet vegyszeres vízkezelésre. 

• A lombháló és a porszívó használata, ha szükséges. 
Ajánlott téli takaró használata, amely csökkenti a medence 
szennyeződését. 
 

• A vízvonal tisztítása. Rendszeresen távolítsa el a kormot és az 
egyéb lerakódásokat a fólia víz fölötti részéről. Ne felejtse el, 
hogy a víz feletti fólia anyagának öregedése alapvetően a 
lerakódott szennyeződések besülése miatt történik, 
amelyet a nap sugarai okoznak és ez télen fokozottabban 
jelentkezik. 

 

AZ ESCAFORM® AKTÍV TÉLIESÍTÉSE 

A fenti általános ajánlásokon túl, hajtsa végre az alábbi műveleteket:  

• Ha szükséges, tisztítsa meg a medencét a porszívóval és tisztítsa 
meg a betéteket addig, ameddig a víz még megfelelő hőmérsékle-
tű. 

• Takarítsa ki a szűrőházat és a szűrőbetéteket. 

• Tegye vissza a szűrőbetéteket. 
• Feltétlenül vegye le a szkimmerajtót, úgy, hogy a tengely 

közepénél fogva húzza. 

• Állítsa a vezérlőkart „SZŰRÉS“ állásba. 

• Ha a külső fűtést (hőszivattyút) leszereli, zárja el a V1 és V2 
szelepeket, nyissa meg a V3 szelepet, és védje meg a hidegtől. 
Ezzel helyreállítja a a két vezeték közötti vízáramlást. 

 

• Escaform PREMIUM esetében válassza le az előfűtés bekötését 
(16A) a kapcsolószekrényről 

. 
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• Távolítsa el a hőszivattyúban maradt vizet. 
• Oldja meg a hőszivattyú vízbekötésének csavarmeneteit, és hagyja 

a vizet kifolyni. 

 

• Az elektrolízis cella 15°C alatt nem működik. Fontos, hogy a 
készüléket lekapcsolja, nehogy a cella sérüjön. Kösse le az 
elektrolízis cella (6A) bekötését a kapcsolószekrényben. 

• Javasoljuk a cella kiszerelését, aminek helyére be lehet tenni az 
eredeti menetes csövet. 

• Használja ezt az alkalmat az elektrolízis cella általános állapotának 
ellenőrzésére, és vízkőmentesítésére a gyártó leírása szerint.  

 

 

 

 
Egy téli vagy többfunkciós letakarás jó szolgálatot tesz az aktív téliesítés alatt. 

 
 

3.2. A teljes téliesítés 

Az Escaformos medence teljes téliesítésére szánjon egy fél napot. 

• Válassza le az elektromos hálózatról. 

• Vegyen ki minden vegyszert a szkimmerből 
• Vegye ki a szkimmerajtót és a szkimmerkosarat, a hullámtörőt, a szű-

rőháztetőt, a szűrőket és szűrőmagokat.. 

• Tisztítsa ki a szűrőket, mielőtt száraz helyre tenné. Használja az al-
kalmat, és áztassa ki őket Easy Filterben. 

• Takarítsa ki a szűrőtartályt. 

• Oldja meg a csavaros kupakot € a szűrőházban. 
• Tegye be a téliesítő zárat (B) és húzza meg erősen a szárnyas 

anyát. 

•  Csavarja le a zónaválasztó kapcsolót. 

 
• Nyissa meg a szellőző szelepet (P). 
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• Tegye fel a zárókupakot a nagyfelületű masszázs szelepre, és nyissa 

meg a légnyelő nyílást (N2). 
 

 

 
• Vegye ki a két szívórácsot a hidromasszázs öbölből: 

- Pozicionálja a bemetszést (E )  az ütközésig,  
- majd forgó mozdulattal, kézzel pattintsa le. 

  

• Csavarja le a szivattyú szívóoldalán a zárókupakot, és állítsa a 
vezérlőkart „HIDROMASSZÁZS” állásba, hogy kifolyjon a víz a 
vezetékből. 

 
• Állítsa a vezérlőkart köztes állapotba, a 3 állású szelepet pedig 

„PASSZÍV ÁTTELELTETÉS” állásba: 

 

• Szerelje ki az integrált fűtést (PREMIUM változat) 
- oldja meg a két csavart (A) és (B) 
- Helyezze  a fűtőpatront száraz helyre. 

• Távolítsa el a vezetékeket a szivattyúról. 

• Biztonsági okból: Gondosan védjen meg minden kábelt. 
• Szerelje ki a szivattyút egy 13-as csavarkulccsal. 
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• Oldja meg a V csavart a 3 állású szelepen. 

 

 
• Távolítsa el a vizet a gépházból. 

• Helyezzen egy homokkal félig töltött műanyag flakont a szűrőházba 
fagytestként. 

 
• Szigetelje az összes csővezetéket szigetelőanyaggal, pl. 

üveggyapot. 
 

Valamennyi kiszerelt alkatrészt meg kell tisztítani, és 
megszárítani. 

 
 

3.3. Az elválasztófal kiszerelése (PREMIUM változat) 

• Lazítsa meg a medence flőli rögzítést, és vegye ki. 

• Mozgassa könnyedén hátrafelé a falat, hogy a rögzítést oldja. 

• Emelje meg a falt és hajlítsa meg, hogy hátsó rögzítésből és a két 
tartóból (S) ki tudja emelni. 

• Csomagolja be, és tárolja védett helyen. 
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