
 

 

Az Escawatos 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.. 

1. Általános szabályok 
• Ősszel, és mindaddig, amíg a vízhőmérséklet 

magasabb 12°C-nál, biztosítani kell a rend-
szeres és folyamatos karbantartást azért, 
hogy a víz minősége jó maradjon. 

• Soha ne hagyjon bomlásban lévő anyagot a 
medence alján..-A Waterair medence szerke-
zete kiválóan ellenáll az erős fagyoknak. 

• Nem szükséges fagyálló bójákat helyezni a 
vízbe.  

• Szigorúan tilos rőzséket, gerendákat, levegő-
vel töltött tömlőket, szalmabálákat, stb. a 
vízbe helyezni! 

A nyári szolártakarót feltétlenül ki kell venni 
a medencéből. 
Soha ne ürítse le teljesen a medencéjét. 

2. 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.  
 

• 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.  
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3. Az aktív vagy passzív téliesítést válasszam? 

Aktív téliesítés 
• Escawatos medencékhez a Waterair ezt az el-

járást ajánlja. 
• Ennek lényege a szűrőrendszer csökkentett 

működtetése a téli időszakban, előnye, hogy 
lehetővé teszi a kristálytiszta víz és a me-
dence esztétikus látványának megőrzését.  

• A szűrés minden nap szükséges, hossza napi 
két óra és folyamatos üzemmód között válto-
zik. Rendszeres ellenőrzésre különösen erős 
fagy esetén van szükség a fagykárok elkerü-
lése céljából. 

Az aktív átteleltetés alkalmatlan, ha a me-
dence nyaralóban van és nincs folyamatos fel-
ügyelet alatt 

A passzív téliesítés 
• Ha medencéje felügyeletét nem tudja bizto-

sítani a tél folyamán, ez a másik lehetőség. 
• Lényege, hogy a szűrőrendszert a téli idő-

szakra leállítjuk, és a medence tartozékait a 
fagytól megvédjük. A téli időszakban a me-
dence csak kevés felügyeletet igényel. 

• Ez az eljárás különösen a hideg télnek kitett 
területeken és nyaralókban ajánlott. 

• A szolártakarót feltétlenül el kell távolítani a 
medencéről. 

• Nem alkalmazható az eljárás addig, amíg a víz 
hőmérséklete nem süllyed 12°C alá 

 
 

 

Optimális védelmet nyújt a medencének egy biztonsági téli letakarás. 

 

4. Mindkét téliesítési eljárást megelőző lépések 
• Kezdje egy alapos medencetisztítással (oldal-

falak, aljzat, vízvonal…). 
• Ha tiszta a medence, mérje meg a víz pH ér-

tékét, ha kell, korrigálja. 
• Mérje meg a klórstabilizátor (izocianursav) 

mennyiségét a vízben, Ha 75mg/l fölött van, 
engedje le a medence vizének 1/3-át. 

• Végezzen klórsokkot 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 klór-
tartalmú szerekkel). 

• Mielőtt folytatná a következő lépésekkel, aján-
lott a szűrőrendszer folyamatos működtetése 
24 - 48 órán keresztül, a klór teljes feloldódása 
és hatáskifejtése miatt. 

5. Az Escawatos medencék passzív téliesítése 
Ld. a rajzot a 4. oldalon 
 
• Tisztítsa meg a szűrőbetéteket, mielőtt lerak-

tározná. Használja ki az alkalmat és áztassa 
ki Easy-Filtre-ben. 

• Vegye ki a szkimmerajtót (1), a 6 szűrőbetétet, 
a rozsdamentes acél kosarat (2). 

• Helyezzen egy homokkal nehezített műanyag-
flakont a szűrőházba, a lábmosó medence 
alá; az fel fogja venni az erős fagyban a jég 
nyomását. 

• Emelje meg a túlfolyó nyílást (F), hogy a víz-
szintet is feljebb tudjuk emelni. 

• A túlfolyónyílás egyszerűen megemelhető egy 
1”1/2 x 50mm PVC-csonk segítségével, amit 
igény esetén szállítani tudunk. A szigetelését 
teflonszalaggal célszerű elvégezni, amit a me-
nettel ellentétes irányban csavarunk rá. 

• A túlfolyót feltétlenül kössük be alkalmas lefo-
lyóba. A víz soha nem érheti el a peremköve-
ket. 

• Zárjon el minden szelepet.. 
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6. A hőszivattyú (opció) leürítése 
• Kapcsolja le a hőszivattyú áramellátását. 
• Nyissa ki teljesen a By-pass szelepet (A) 
• Zárja el a fűtéshez és a fűtéstől jövő szelepet.  

 
• Csavarja le a hőszivattyú menetes vízbekötését (F) 
• és engedje le a vizet. 
• A két menetes bekötést majd csak a tavaszi beüzemeléskor csa-

varja a helyére. 

 

7. A tartozékok karbantartása 
A tél ideális időszak medencéje tartozékainak karbantartására. A karbantartást könnyebb elvégezni, 
mivel a szűrőberendezés üzemen kívül van. 

Az elektromos berendezések ellenőrzése 

Az úszómedencéje elektromos védelmét egy 
30mA-es életvédelmi relé biztosítja, amely a be-
táplálási pontra van kötve.  
Ellenőrizze a működőképességét a teszt gomb 
megnyomásával legalább havonta egyszer. Ha 
nem működik, azonnal hívjon szakembert és el-
lenőriztesse a rendszert a saját, és családja biz-
tonsága érdekében! 
Ha a kapcsolószekrényben bizonytalanul mű-
ködő alkatrészek (óra, megszakító kapcsoló) 
vannak, célszerű a téli időszakban kicseréltetni. 

 

A szűrőrendszer 
 
• A szivattyúban kopó alkatrészek vannak 

(csapágy, tömítés, tömítőgyűrű…) melyekre fi-
gyelni kell, és amelyek erős igénybevétel ese-
tén cserére szorulnak. Ha szivattyúja szokat-
lan zajokat hallat, nehezen indul, vagy szivá-
rog, tervezzen be egy felülvizsgálatot a fürdő-
szezon kezdete előtt. 

• Ha a szivattyú nehezen indul, esetleg a kon-
denzátor cseréjére szorulhat. 

• Homokszűrőjében a szűrőhomokot legalább 5 
évente cserélni kell. A homokot és kavicsot a 
szűrő tetején lévő fedél levételével kell cse-
rélni. Az eltávolítást egy nedves porszívó 
megkönnyítheti.  

• Ha a szelepek szivárognak, vagy nehezen 
kezelhetők, cserélje ki őket addig, amíg a 
csővezetékek üresek. 

Tartozékok 
Szolárzuhany, medencetisztító robot, fűtőberendezés – a tél ideális karbantartásukra. 
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8. Az aktív téliesítés 
Az aktív átteleltetés abból áll, hogy a szűrőberendezés csökkentett üzemben működik.  
A szűrési idő programozásánál részesítse előnyben a leghidegebb napszakokat (többnyire a 
hajnali órákat). 
 

Hőmérséklet Napi szűrési idő Vízkezelés 
Vízhőmérséklet 

10°C - 12°C 
  8°C -10°C 

 
Levegő hőmérséklete 

10°C - -5°C 
 -5°C - -10°C 

-10°C és alatta 

 
3 óra 
2  óra 

 
 

2 óra 
6 x 1 óra 

folyamatosan 

Kezelje a vizet 
Easy-Poollal  

8°C vízhőmérsékletig. 
 
 

8°C alatt nem szükséges 
vegyszeres kezelés. 

 
• A fagyos időszakokban (-5°C - -10°C) nö-

velje a szűrési periódust 6 x 1 órára, sza-
bályosan elosztva a nap 24 órájára.  

• Ez alatt a hőmérséklet alatt folyamatos 
üzemmel tudja biztosítani a víz keringését 
a vízgépészet összes helyén, hogy a 

fagykárokat biztosan elkerülje még 10-30 
cm vastag jég mellett is. 

• Soha ne törje össze a víz tetején a jégréte-
get, az a fóliát károsíthatja. 

 

 

Az Escawatos gépészettel járó  speciális feladatok: 
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• Vegye le a kiegyenlítőcsatlakozó beállítóegy-

ségét (7). 
• Feltétlenül vegye ki a szkimmerajtót (1). 
• Feltétlenül távolítsa el a lábmosórácsot és a 

visszacsapószelepet (2). 
• Emelje meg a túlfolyónyílás (F) magasságát 

egy PVC-cső (1”1/2 x 50mm) becsavarásával, 
hogy a vízszintet növelje.  

 
  
• Nyissa ki teljesen a Turbo-jet (c) golyóscsapját 

és félig a hidromasszázsét (b). A porszívó-
csatlakozó (d) golyósszelepét és egy kicsit 
meg kell nyitni, hogy a fagyveszélyt elkerülje. 

• Ha a fűtésrendszert leszereli, alkosson zárt 
kört, lehetővé téve ezzel a víz áramlását a tel-
jes csővezetékben. Nyissa meg egy kicsit a fű-
tés By pass szelepeket (f), vagy pedig ürítse 
le a teljes ágat

Karbantartás szempontjából az aktív átteleltetés 3 feladatot jelent 
  
• Vízkezelőszerek adagolása a fenti táblázat 

szerint. A pH-érték havi ellenőrzése és - 
amennyiben az érték nem 7 és 7,6 között van 
– módosítása. 

• A medence tisztítása lombhálóval vagy por-
szívóval, mindig, amikor szükséges. 

• A vízvonal karbantartása. Távolítsa el rend-
szeresen a koromlerakódásokat, vagy más 
szennyeződéseket a vízvonalról. Ne felejtse 
el, hogy a fólia öregedése a vízvonal felett el-
sősorban a napsugárzásnak a szennyező-
désre kifejtett hatásától függ, és hogy a téli ég-
bolt gyakran erősíti a napsugarak hatását.  

 

 

Ajánlatos egy téli letakarás felszerelése, hogy a vízminőséget óvjuk, egyben a téli kar-
bantartási igényt és a balesetveszélyt is csökkentsük. 

 

 

Tartsa a vízszintet mindig az ideális maximális szinten. 
Távolítsa el a fagy- és időjárásérzékeny tartozékokat, tisztítsa meg, és tárolja szá-
raz helyen. 
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	 Ez alatt a hőmérséklet alatt folyamatos üzemmel tudja biztosítani a víz keringését a vízgépészet összes helyén, hogy a fagykárokat biztosan elkerülje még 10-30 cm vastag jég mellett is.
	/
	/
	 Vegye le a kiegyenlítőcsatlakozó beállítóegységét (7).
	 Feltétlenül vegye ki a szkimmerajtót (1).
	 Feltétlenül távolítsa el a lábmosórácsot és a visszacsapószelepet (2).
	 Emelje meg a túlfolyónyílás (F) magasságát egy PVC-cső (1”1/2 x 50mm) becsavarásával, hogy a vízszintet növelje. 
	/
	 Ha a fűtésrendszert leszereli, alkosson zárt kört, lehetővé téve ezzel a víz áramlását a teljes csővezetékben. Nyissa meg egy kicsit a fűtés By pass szelepeket (f), vagy pedig ürítse le a teljes ágat
	 Nyissa ki teljesen a Turbo-jet (c) golyóscsapját és félig a hidromasszázsét (b). A porszívócsatlakozó (d) golyósszelepét és egy kicsit meg kell nyitni, hogy a fagyveszélyt elkerülje.
	 A vízvonal karbantartása. Távolítsa el rendszeresen a koromlerakódásokat, vagy más szennyeződéseket a vízvonalról. Ne felejtse el, hogy a fólia öregedése a vízvonal felett elsősorban a napsugárzásnak a szennyeződésre kifejtett hatásától függ, és hogy a téli égbolt gyakran erősíti a napsugarak hatását. 
	 Vízkezelőszerek adagolása a fenti táblázat szerint. A pH-érték havi ellenőrzése és - amennyiben az érték nem 7 és 7,6 között van – módosítása.
	 A medence tisztítása lombhálóval vagy porszívóval, mindig, amikor szükséges.

