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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 TÉLIESÍTÉS SORÁN KÖVETENDŐ SZABÁLYOK: 

• Gondoskodjon tiszta medencevízről 

• Soha ne hagyjon bomlásban lévő anyagot a 
medence alján.  

• Tartsa a vízszintet minél magasabban, de az 
ne érjen fel a peremkövekig. 

• Soha ne ürítse le teljesen a medencét. 

• Védje meg a fagyérzékeny részeket. 

• Használja ezt az időszakot az összes tartozék 
ellenőrzésére és karbantartására. 

1. Általános szabályok 

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

A Waterair medence szerkezete kiválóan ellenáll 
az erős fagyoknak. 

• Ezért nem szükséges fagyvédő bójákat 
helyezni a víz tetejére.  

• Szigorúan tilos rőzséket, gerendákat, 
szalmabálákat stb. a vízbe helyezni. 

• Ideális a medence védelmére egy biztonsági 
téli takaró. 

• A nyári szolártakarót feltétlenül vegye ki a 
medencéből. 

2. Az aktív vagy passzív téliesítést válasszam? 

A passzív téliesítés Aktív téliesítés 

• A Waterair ezt az eljárást ajánlja, aminek 
lényege, hogy a szűrőrendszert a téli 
időszakra leállítjuk, és a medence tartozékait 
a fagytól megvédjük. Ez egy gazdaságos és 
környezetbarát módszer, ráadásul a téli 
időszakban a medence csak kevés 
felügyeletet igényel. 

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

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

• Ha Önnek, vagy medencéjének nem felel meg 
a passzív (teljes) téliesítés, aktívan is 
teleltetheti medencéjét.  

• Ennek lényege a szűrőrendszer csökkentett 
működtetése a téli időszakban, előnye, hogy 
lehetővé teszi a kristálytiszta víz és a 
medence esztétikus látványának megőrzését.  

• A szűrés minden nap szükséges, hossza napi 
két óra és folyamatos üzemmód között 
változik. Rendszeres ellenőrzésre különösen 
erős fagy esetén van szükség a fagykárok 
elkerülése céljából. 

• Az aktív átteleltetés alkalmatlan, ha a 
medence nyaralóban van és nincs folyamatos 
felügyelet alatt. 

  

A homokszűrős Locateces medencék téliesítése 
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3. Mindkét téliesítési eljárást megelőző lépések 

• Kezdje egy alapos medencetisztítással 
(oldalfalak, aljzat, vízvonal…). 

• Ha tiszta a medence, mérje meg a víz pH 
értékét, 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 
klórtartalmú szerekkel). 

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

4. A homokszűrős medencék passzív téliesítése (Locatec) 

Előkészítés 

• Csökkentse a vízszintet a befúvószelepek alá 
a padlóösszefolyóról. 

• Ha medencéje nincs padlóösszefolyóval 
felszerelve, akkor működtesse a porszívót, és 
engedje a vizet közvetlenül a csatornába.  

• Ennek az eljárásnak nagy előnye, hogy az 
izocianursav tartalmat hatékonyan csökkenti 
és megkönnyíti a csővezetékek leürítését. 

• Kapcsolja le a berendezés áramellátását 

• Tisztítsa meg a fólia víz feletti részét Easy 
Clean-nel. 

• Szerelje ki az állítható irányú golyós 
befúvószelepeket és a befúvószelepek 
központi részét. 

• Távolítsa el a szkimmerajtót (és a szkimmer 
takarólemezét, ha olyan rendszerű) és tárolja 
száraz helyen. 

• Vegye ki a szkimmerkosarat, takarítsa ki a 
szkimmert. 

• Soha ne hagyjon feloldatlan klórterméket a 
szkimmerben. 
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A csővezetékek leürítése 

• Nyissa meg a szívó- és nyomóági szelepeket. 
Ha van padlóösszefolyója, annak szelepét 
zárja el. 

• Csavarja le a szivattyú előszűrőjének a 
fedelét.Teljesen ürítse le a szivattyút az 
előszűrő alján lévő leeresztőszelep 
kicsavarásával.  

• Vegye le a homokszűrő fedelét. 

• Szivattyúzza ki nedves porszívóval a vizet a 
homokszűrőből, a csővezetékekből: a 
szkimmerből, a befúvószelepek és az 
esetleges porszívócsatlakozó csövezéséből.  

• Ismételje meg ugyanezt a Locatec gépházból 
a maradék víz eltávolítása céljából. Ehhez 
esetleg szükséges lehet a szivattyú és az 
elzáró szelepek kiszerelése, hogy a leürítendő 
csövekhez hozzáférjen. 

• Zárja le speciális téliesítő dugókkal a 
szkimmer alján lévő csővezeték nyílását, a 
befúvószelepet és az esetleges porszívó 
csatlakozót. 

A Locatecben: 

• Zárjon el minden szelepet. 

• Hagyja nyitva a szivattyú leeresztőszelepét. 

A téliesítő dugók helyett alkalmas megoldás hosszabbító csődarabok használata, amik segítségével 
a vízszint fölé emelhetők a szkimmer és a befúvószelepek csőkimenetei. Ezzel az eljárással a gép-
házban lévő elzáró csapok nyitva maradhatnak és ellenőrizni lehet, hogy nem maradt-e a csövekben 
víz. 

 

Védelem és tisztítás 

• Szerelje ki a szivattyút, és tárolja száraz 
helyen, elkerülendő, hogy a csapágy a télen 
beálljon. Tisztítsa meg a szivattyú előszűrő 
kosarát és helyezze bele az összes apró 
tartozékot. 

• Szigetelje a fagynak kitett és nem leüríthető 
csöveket (pl. padlóösszefolyó) és szelepeket 
üveggyapottal. 

• Helyezze vissza a homokszűrő fedelét. 

• A homokszűrő hatállású szelepének karját 
állítsa két pozíció közé, elkerülve ezzel, hogy a 
szelepben lévő csillagtömítés az üzembe 
helyezésnél beragad. 

• Ellenőrizze, működik-e Locatecben a 
gravitációs lefolyó.  

• Szerelje le a létrát és egyéb tartozékokat, 
alapos tisztítás után tárolja száraz 
helyiségben. 

• Gondoljon a szolárzuhany téliesítésére – 
Kösse le a vízbekötést és nyissa ki az 
elzárócsapokat még az első fagy előtt. 

• Emelje meg a vízszintet a maximális határig (a 
szkimmer 2/3 része), helyezzen egy 10 cm 
homokkal töltött petpalackot a szkimmer 
aljába, egy másodikat pedig a szkimmer 
nyakába. 

• Ellenőrizze, hogy medencéjének a túlfolyója (a 
szkimmer hátulján) rendeltetésszerűen 
működik-e.  

• Amennyiben úszómedencéjén nincs bekötve a 
túlfolyó, csökkentse az (eső és havazás által 
megemelt) vízszintet úgy, hogy az ne érhesse 
el a tél folyamán a peremköveket. 

• Ne csökkentse a vízszintet a normális 
használati szint alá, mert a víz védi meg 
leghatékonyabban a fóliát és a legjobb 
szigetelőanyag a földben lévő csövek számára 
erős fagyban. 
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A hőszivattyú (opció) leürítése 

• Kapcsolja le a hőszivattyú áramellátását. 

• Csavarja le a hőszivattyú menetes 
vízbekötését (F) és engedje le a vizet. 

• A két menetes bekötést majd csak a 
tavaszi beüzemeléskor csavarja a helyére.  

  

5. 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 
figyelni kell, és amelyek erős igénybevétel 
esetén cserére szorulnak. Ha szivattyúja 
szokatlan zajokat hallat, nehezen indul, vagy 
szivárog, tervezzen be egy felülvizsgálatot a 
fürdőszezon kezdete előtt. 

• Ha a szivattyú nehezen indul, esetleg a 
kondenzátor cseréjére szorulhat. 

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

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

Tartozékok 

Szolárzuhany, automata porszívó, fűtőberendezés – a tél ideális karbantartásukra. 


