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Medencék téliesítése Filwat Eco.R szivattyúval 

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: 

• Soha ne hagyjon bomlásban lévő anyagot a 
medence alján. 

• Tartsa minél magasabban a vízszintet, de az 
ne érje el a peremköveket. 

• Soha ne ürítse le teljesen a medencét. 

• Védje meg a fagyérzékeny részeket. 

• Használja ezt az időszakot a medence része-
inek ellenőrzésére és karbantartására. 

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. 

A Waterair medence szerkezete kiválóan el-
lenáll az erős fagyoknak. 

• Ezért nem szükséges fagyvédő bójákat he-
lyezni a vízbe.  

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

• Ideális megoldás egy téli takaróval védeni 
meg a medencét. 

• A nyári szolártakarót feltétlenül ki kell venni a 
medencéből. 

2. Az aktív vagy passzív téliesítést válasszam? 

A passzív téliesítés 

• A Waterair ezt az eljárást ajánlja, aminek 
lényege, hogy a szűrőrendszert a téli idő-
szakra leállítjuk, és a medence tartozékait a 
fagytól megvédjük. Ez egy gazdaságos és 
környezetbarát módszer, ráadásul a téli idő-
szakban a medence csak kevés felügyele-
tet 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.  

Aktív téliesítés 

Ha Önnek, vagy medencéjének nem felel 
meg a passzív (teljes) téliesítés, aktívan is te-
leltetheti medencéjét.  

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 nem alkalmas, ha a 
medence nyaralóban van és nincs folya-
matos felügyelet alatt. 
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3. Mindkét téliesítési eljárást megelőző intézkedések 

• Kezdje egy alapos medencetisztítással (ol-
dalfalak, aljzat, vízvonal…). 

• Ha tiszta a medence, mérje meg a víz pH 
értékét, ha kell, korrigálja. 

• Mérje meg a klórstabilizátor 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 tö-
mény klórtartalmú szerekkel). 

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

4. A passzív téliesítés Filwat Eco.R szűrőberendezéssel 

A szivattyú kiszerelése 

• Kapcsolja le a hálózati feszültséget a betáp-
lálásnál. 

• Vegye le a fedelet. 

• Csavarja ki a (V) jelű csavarokat 

• Húzza szét a (C) jelű csatlakozót. 

• Emelje le (P) jelű burkolattartó fedelet. 

 

 

• Csavarja ki a szivattyú 6 db rögzítő csavarját 
(V) 

• Emelje ki a szivattyút, gondosan tegye el a 
tömítését.  

• Csavarja vissza a csavarokat az Eco.R szi-
vattyúra, hogy a lyukak tisztán maradjanak. 

• Tárolja a szivattyút száraz helyen a házban. 

 

Befejező lépések 

• Ne vegye ki a hullámtörőt, mert az megaka-
dályozza a túlfolyó eltömődését levelekkel.  

• Vegye ki az Easy-Bag-et vagy a szűrőbeté-
tet. 

• Vegye le szkimmerajtót a külső borítással 
együtt. 

• A szűrőtartályba helyezzen egy üres mű-
anyagflakont, amelyet töltsön meg 10 cm ho-
mokkal. Helyezzen egy másikat a FILWAT 
nyílásába. Ezek fogják felvenni a dilatációs 
hatásokat. 

• Töltse fel a medencét a túlfolyóig. 

• Helyezze vissza a két fedelet. 



 

• Ürítse le a vízszintszabályzót, ha van, és a 
csatlakozó csővezetéket és zárja el a frissvíz 
utánpótlást. 

• Vegye ki a telítettség jelzőt (IDC), majd zárja 
le a nyílását az eredeti, leszállított dugóval 
(cikksz.005556). 

• Ha a medencének külső fűtése van, szige-
telje alaposan körbe a szelepeket üveggya-
pottal.  

5. A hőszivattyú (opció) leürítése 

• Kapcsolja le a hőszivattyú áramellátását a levá-
lasztó kapcsolónál. 

• Nyissa ki teljesen a By-pass szelepet (A) 

• Zárja el a (B) és (C) szelepet.  

 

• Csavarja le a hőszivattyú menetes vízbekötését 
(F) 

• és engedje le a vizet. 

• A két menetes bekötést majd csak a tavaszi be-
üzemeléskor csavarja a helyére. 

  

6. A tartozékok karbantartása 

A tél ideális időszak medencéje tartozékainak karbantartására. A karbantartást könnyebb el-
végezni, mivel a szűrőberendezés üzemen kívül van. Szolárzuhany, medencetisztító robot, 
fűtőberendezés – a tél ideális karbantartásukra. 

Szűrőbetét: Talán elszennyeződött, vagy elvízkövesedett. Célszerű kiáztatni Easy Filtre 
vegyszerrel. 

Ha a golyóscsapok szivárognak, vagy nehezen kezelhetők, cseréltesse ki, amíg a csőveze-
tékek üresek. 

Az elektromos berendezések ellenőrzése 

Az úszómedencéje elektromos védelmét egy 30mA-es élet-
védelmi relé biztosítja, amely a betáplálási pontra van 
kötve.  

Ellenőrizze a működőképességét a teszt gomb megnyomá-
sával legalább havonta egyszer. Ha nem működik, azonnal 
hívjon szakembert és ellenőriztesse a rendszert a saját, és 
családja biztonsága érdekében! 

Ha a kapcsolószekrényben bizonytalanul működő 
alkatrészek (óra, megszakító kapcsoló) vannak, célszerű a 
téli időszakban kicseréltetni. 

 

 


