BAZÉNOVÝ ALMANACH ALBIXON a.s.
Poděkování

Dobrý den, mnohokrát děkujeme, že jste si vybrali bazén od firmy ALBIXON. Doufáme, že
s ním budete zažívat chvíle plné rodinné pohody, relaxace či veselých radovánek. Avšak jako
každé zařízení, potřebuje i váš bazén a hlavně voda v něm určitou pozornost. Pro tyto chvíle
je tu pro vás tento almanach, který by vám měl poradit se vším, co se může s bazénovou
vodou stát.
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Návody a manuály k příslušenství
Všechny návody a manuály k vašemu příslušenství najdete na internetové stránce
www.ALBIXON.cz/ke-stazeni/.
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Typy bazénů
Než začneme bazén používat, pojďme si o něm něco říci. Jak funguje, co bude potřeba pro jeho
bezproblémové užívání a jak na to. Zaprvé si řekněme něco o základním dělení bazénů – hlavní dělení je dle vtokového ústrojí, které přivádí vodu z bazénu do technologické, čisticí části. Tato ústrojí
máme dvě – skimmer a přelivový žlábek. Skutečnost, zda máte bazén Albistone fóliový, laminátový
či keramický nemá na užívání z vaší strany žádný význam.

Skimmerový bazén
Tento typ bazénu je naprostou klasikou mezi všemi bazény. Svou pozici získal tento typ bazénu především z důvodu jednoduché instalace skimmeru
na plášť bazénu a vtokovým ústrojím opatřeným
hrubým košíkem pro sběr větších nečistot.
Při ideální výšce vodní hladiny (ideální výška je zpravidla mezi první třetinou a polovinou výšky skimmeru, zde záleží na typu skimmeru) sbírá skimmer vodu
z bazénu společně s nečistotami na hladině. Následně voda vtéká přes košík hrubých nečistot, kde se zachytí větší nečistoty, do technologické části bazénu. Tuto technologickou část musí mít každý bazén, skládá se z oběhového (filtračního) čerpadla
a mechanického filtru. Více o technologické části bazénu v dalších kapitolách.

Přelivový bazén
Tento typ bazénu je velmi populární především díky
modernímu a hlavně funkčnímu designu. Instalace
přelivového žlábku není tak jednoduchá jako u skimmeru, ale výsledek stojí určitě za to. Především díky
vodě, která sahá až po okraj bazénu, takže můžeme
využít celou výšku bazénu.
Voda z bazénu je odváděna po celém obvodu přes
přelivovou mřížku, která funguje jako sběrný prvek
hrubých nečistot z bazénové hladiny (listí, plovoucí
hračky,…). Následně je voda odváděna do nejnižšího bodu přelivového žlábku, kde je odtoková
mřížka, zachycující zbytek hrubších nečistot. Odtud je následně voda z bazénu odváděna do technologické části, která se stejně jako u skimmeru skládá z oběhového (filtračního) čerpadla a mechanického filtru. Více o technologické části bazénu v dalších kapitolách.
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Základní bazénová technologie
Základní bazénovou technologií je myšlena technologie, která zajišťuje základní oběh bazénové
vody z vtokového ústrojí (skimmer, přelivový žlábek) přes mechanický filtr až po trysky zpět do
bazénu. Ve vašem případě se jedná o filtrační (oběhové) čerpadlo a filtrační nádobu s vícecestným
ventilem a manometrem. Každá bazénová, ale i jezírková či rybniční voda potřebuje určitý pohyb,
aby se „nezkazila“. V přírodě to zajišťuje přirozený přítok vody a pohyb organismů daného vodního
ekosystému. Nečistoty a organické zbytky se usazují na hrubém (většinou písčitém) dně a následně je vodní fauna přefiltruje. Díky tomuto přírodnímu cyklu jsme se poučili a již výše zmiňovaná
základní bazénová technologie vychází ze stejných principů. Oběh vody zajišťuje filtrační čerpadlo
a v pískové filtraci dochází k usazování mechanických nečistot.

Jak na první nastavení - základní bazénové technologie
První věc, kterou si musíte uvědomit, je, že máte bazén, v němž je určité množství vody, na kterou
působí nespočet faktorů. To znamená, že každá bazénová voda je trochu odlišná, ať už ve složení
(kovy a minerály rozpuštěné ve vodě, tvrdost vody,…), nebo ve fyzikálních okolnostech daných
lokalitou a umístěním bazénu (doba přímého i nepřímého slunečního svitu, teplota vody, prachové
a pylové částice z okolí,…). Proto nelze určit univerzální nastavení bazénové technologie. Nicméně
díky mnohaletým zkušenostem vám můžeme poradit, jak na první nastavení.
Dle typu elektrického propojení je potřeba nastavit pravidelné spouštění oběhového čerpadla.
To můžete udělat buď přes spínací hodiny v elektrickém rozvaděči, nebo v případě propojení oběhového čerpadla přes jiné ovládací zařízení (například přes řídicí jednotku slané úpravy vody). Základní nastavení by mělo být 2 hodiny ráno, například od 5:00 do 7:00, následně, z důvodu nejvyšších teplot 4 hodiny kolem poledne, například 11:00 – 15:00 a nakonec 2 hodiny večer, třeba mezi
18:00 – 20:00. Toto nastavení doporučujeme z důvodu ideální výměny celého objemu vody přes
bazénovou technologii. Ale samozřejmě máte možnost s touto dobou filtrace pohybovat v návaznosti na okolnostech vaší bazénové technologie a ostatních výše zmíněných faktorů působících na
bazénovou vodu.

Výše jsme si nastavili pravidelný oběh. Nyní si nastavíme pískovou filtraci. Součástí této filtrace je
vždy vícecestný ventil (pákový či automatický, ale vždy s jedním přívodem a dvěma odvody bazénové vody). Součástí vícecestného ventilu je manometr, měřící tlak uvnitř nádoby. V případě
spuštěného oběhového čerpadla je hodnota na manometru aktuální. V případě, že bude čerpadlo
vypnuté, hodnota na manometru klesne na nulu. Manometr vám indikuje, kolik mechanických
nečistot vaše filtrace zachytila (čím vyšší tlak, tím více). Dle typu vícecestného ventilu nastavíme
funkci „filtrace“ (název se může dle typu zařízení lišit). Při tomto nastavení jde voda z vtokového
ústrojí přes oběhové čerpadlo do vícecestného ventilu a z něj do filtračního média (nejčastější je
křemičitý písek) umístěném ve filtrační nádobě. Voda projde přes tento mechanický filtr a zbavená
mechanických nečistot putuje dále technologií až do trysek zpět do bazénu. U filtračních nádob
jsou tři základní funkce. První je již zmíněná „filtrace“, druhá je „proplach“ a třetí „odpad“ (názvy
se mohou dle typu filtrace měnit, ale funkce je stejná). Proplach je funkce, která se používá pro vyčištění filtračního média. To, jestli je vhodná doba pro použití této funkce, nám indikuje manometr
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(u většiny typů filtrací je na manometru červené pole, které po dosažení ukazatele tohoto pole, udává nutnost proplachu). Při této funkci jde
voda z bazénu obráceným směrem do filtrační nádoby tak, aby usazené
nečistoty byly odvedeny pryč z filtračního média. Pro odvod těchto nečistot slouží jeden z odvodů určený pro odpad. Funkce „odpad“, odvádí
přes odpadní odvod vodu z bazénu přímo přes vícecestný ventil pryč.
Tato funkce se používá nejčastěji při vysávání většího množství nečistot
manuálním vysavačem. Výhodou této funkce je, že nekontaminujete filtrační médium. Přesné názvy funkcí a návaznosti na jednotlivé úkony, naleznete v manuálu pro
konkrétní filtraci (manuály jsou dostupné na stránkách www.Albixon.cz/ke-stazeni).
POZOR: Při přepínání funkcí filtrace na ventilu je nutné, aby bylo oběhové čerpadlo
vypnuté.
POZOR: Při funkcích „proplach“ a „odpad“ jde voda do odpadního odvodu a v případě technologie pod úrovní hladiny vody je voda vytlačována bez spuštěného čerpadla. Proto je nutné před přepínáním ventilu vyřešit odvod odpadní vody z vícecestného ventilu. Ideálním
řešením je připojený odpadní odvod na kanalizaci. Jiným řešením je napojení vysavačové
hadice na odpadní odvod a její vyvedení tam, kam chceme vodu vypouštět.
V případě, že máte v technologii nainstalovanou i úpravu vody (UV sterilizaci, ionizaci či slanou
úpravou vody), je po tomto základním nastavení třeba nastavit i ji, ale o tom v kapitole „Typy úpravy bazénové vody“. Pokud technologickou úpravu vody v systému nemáte, musíte upravit vodu
externí dezinfekcí, ale o tom v kapitole „Bazénová chemie“.

Kulové ventily v šachtě
Každá technologie obsahuje uzavírací kulové ventily. V případě rovnoběžné polohy páky ventilu
s jeho tělem je ventil otevřený. V případě, že je ventil v poloze kolmo k tělu, je ventil zavřený (viz
obrázky níže). Počet základních ventilů se liší podle typu bazénu. U skimmerového bazénu je první
kulový ventil na potrubí vedoucím ze skimmeru, před oběhovým čerpadlem, a druhý je na konci
technologie, před vstupem z technologické části zpět do trysek. Pro správnou funkci technologie
musejí být oba ventily otevřené. U přelivového bazénu jsou dvě větve přivádějící vodu z bazénu
do oběhového čerpadla. Jedna z nich vede vodu ze sání umístěném ve žlabu bazénu a druhá vede
vodu z vysavačové (sací) trysky. Každá z větví má svůj uzavírací ventil. Poslední ventil je stejně jako
u skimmerového bazénu na konci technologie, před vstupem zpět do trysek. Pro správnou funkci
přelivového žlábku musí být ventil vysavačové trysky uzavřený a ventil sání ze žlábku otevřený.
Zároveň musí být otevřený i ventil na konci. V případě, že bychom chtěli vysávat, je nutné uzavřít
ventil přívodu vody ze sání žlabu a otevřít ventil přivádějící vodu z vysavačové trysky. Pokud bychom chtěli například vyčistit košík hrubých nečistot pod průhledným víčkem oběhového čerpadla
těmito ventily, můžeme v případě nutnosti uzavřít celou technologii.
Výše jsou popsané základní ventily, které jsou součástí každého bazénu. Následují ventily, které
jsou v technologii za předpokladu, že máte součástí bazénu technologii na úpravu vody, tepelné

zavřený ventil

otevřený ventil
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čerpadlo či jiné externí zařízení, které potřebuje být napojené na
potrubí technologie a neobsahuje vlastní integrované uzávěry.
Tyto ventily jsou instalovány jako tzv. „bypass“. Tento „bypass“, se
instaluje na potrubí za filtrační nádobou, další podmínky instalace
2
jsou dle zařízení, pro které je „bypass“ vyhotoven. „Bypass“ se skládá zpravidla ze tří kulových ventilů. Dle obrázku první a třetí ventil
ovládají vtok vody k zařízení a odtok od zařízení. Ventil číslo 2 uzavírá a otevírá přímý průtok vody.
V případě, že chcete, aby voda proudila přes zařízení, musejí být ventily číslo 1 a 3 otevřené a ventil
číslo 2 musí být zavřený. Naopak v případě, že nechcete, aby voda proudila přes zařízení (například
kvůli údržbě), musí být ventil číslo 2 otevřený a ventily číslo 1 a 3 zavřené.
1

3

POZOR: Při otevírání a zavírání doporučujeme vypnout oběhové čerpadlo. U přelivových
bazénů je vždy zpětný ventil mezi vtokovým ústrojím a oběhovým čerpadlem. U skimmerových bazénů je zpětný ventil pouze v případě, že je bazénová technologie nad úrovní bazénové vody. Zpětný ventil je důležité kontrolovat, jelikož je jeho funkce důležitá pro správný
oběh bazénové vody. Kontrolu lze provést povolením převlečných matic na stranách zpětného ventilu a následně lze zkontrolovat, zdali nějaké cizí těleso nepřekáží správné funkci
zpětného ventilu.

Jak na mechanické čištění bazénu?
Pokud máte na dně bazénu usazené nečistoty, máte možnost je odstranit pomocí bazénových vysavačů. Tyto vysavače se dělí na tři druhy: automatické, poloautomatické a manuální. Rozdíl spočívá
v tom, že automatické vysavače mají externí filtr nečistot, který můžete po ukončení čisticího cyklu
vysavače vyprázdnit. Oproti tomu poloautomatické a manuální vysavače jsou napojené na sání do
technologie, kde se nečistoty usadí ve filtrační nádobě.
Automatické 		čistí dno a dle typu vysavače i stěny bazénu. Zapojení je pouze externí přes
řídicí jednotku do elektrické sítě. Fungují na principu podtlakového čištění,
které si vytváří pomocí integrovaných částí poháněných elektřinou. Nečistoty jsou shromažďovány ve filtrační části vysavače.
Poloautomatické	čistí dno bazénu. Zapojení se provádí napojením vysavačové hadice přes
skimmer či vysavačovou (sací) trysku. Fungují na principu podtlaku, který
vytváří oběhové čerpadlo v technologii. Tyto vysavače jsou konstruovány
tak, že se jim automaticky (mechanicky) mění směr podtlaku, čímž se po dně
samy posouvají. Nečistoty jsou shromažďovány ve filtrační nádobě.
Manuální		čistí vše, co s jejich pomocí vysajete. Zapojení je stejné jako u poloautomatických
vysavačů připojením vysavačové hadice přes skimmer a vysavačovou (sací)
trysku. Fungují na principu podtlaku vytvořeného oběhovým čerpadlem.
Pomocí teleskopické tyče pak můžete hlavici vysavače posouvat na jakékoli
místo v bazénu. Nečistoty jsou shromažďovány ve filtrační nádobě.
Manuální vysavače jsou vhodné pro vyčištění většího množství nečistot z bazénu přes funkci
„odpad“ na filtraci.

Na co si dát pozor?
První věc, na kterou je potřeba si dát u technologie pozor, je nutnost hlídání volného
toku vody do technologické části. Tedy v případě skimmerového bazénu je potřeba
hlídat, aby košík hrubých nečistot nebyl naplněn tak, že by zamezoval průtoku vody
dále do systému. U přelivového bazénu je nutné kontrolovat, aby odtoková mřížka
byla průchodná. S těmito body souvisí i případné zavzdušnění technologické části.
V případě, že dojde k zanesení a neprůchodnosti technologie, může vlivem zvýšené-
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ho tlaku v potrubí dojít k povolení utahovaných spojů. Z tohoto důvodu je dobré hlídat samotnou
technologii preventivně a v případě prokapávání spojů zkusit nejdřív dotáhnout dané šroubení.
V případě, že by prokapávání pokračovalo, kontaktujte servisní středisko.

Preventivní údržba?
Ideální preventivní údržbou je udržování čistoty hrubých mechanických filtrů. Jedná se o všechny
části bazénu, které filtrují mechanické nečistoty. U skimmerového bazénu je to košík hrubých nečistot a u přelivového zase mřížka sání z přelivového žlábku. Pro oba typy bazénů platí košík hrubých
nečistot v oběhovém čerpadle a nakonec samotná filtrační nádoba. U všech košíků a mřížek je otázka vyčištění opravdu jednoduchá. Ve většině případů postačí vysypat obsah na vámi určené místo
a následně propláchnout proudem vody, bude-li třeba. U oběhového čerpadla mějte na paměti, že
máte stále v potrubí vodu a v případě, že byste průhledné víko filtru odmontovali a zároveň neměli
zavřené ventily přívodu a odvodu vody (u skimmerového bazénu dva a u přelivového tři), mohli
byste si zatopit technologickou místnost. Proto je nutné se před manipulací s průhledným víkem
přesvědčit, že je vše připravené. U filtrační nádoby záleží na typu filtračního média a typu samotné
filtrace. Jakým způsobem správně vyčistit vaši filtraci se dozvíte v návodu ke konkrétní filtraci. Návod najdete na stránce www.Albixon.cz/ke-stazeni.

Jak poznáme, že se něco děje?
V případě, že dojde k neprůchodnosti vody do vtokového ústrojí, dojde ke snížení proudu vratných
trysek, sníží se tlak na manometru filtrační nádoby a může dojít i k zavzdušnění technologického
systému (je možné, že z trysek půjdou bublinky nasátého vzduchu).

Co když se mi zavzdušnil systém?
Příčinu zavzdušnění musíme odstranit jako první. Příčinou může být
zanesené vtokové ústrojí, netěsnost ve spojích, netěsnost mezi víčkem
filtračního čerpadla a jeho tělem. U technologie, která je uložena nad
úrovní hladiny bazénové vody, se může jednat o zanesený zpětný ventil mezi vtokovým ústrojím a oběhovým čerpadlem. Po zjištění a odstranění příčiny zavzdušnění je potřeba zavodnit celý systém. V případě, že máte bazénovou technologii pod hladinou bazénu, postačí
otevřít ventily a voda z vtokového ústrojí zaplní oběhové čerpadlo,
které po spuštění odvzdušní celý systém. V případě, že máte bazénovou technologii nad úrovní
bazénové hladiny, je potřeba zkontrolovat zpětný ventil, který je na potrubí mezi vtokovým ústrojím a oběhovým čerpadlem. Uvedený ventil musí být čistý, a to z toho důvodu, aby správně těsnil
a zadržoval spadnutí vody od oběhového čerpadla. Po kontrole a případném vyčištění je potřeba
zavodnit oběhové čerpadlo a od něj jdoucí potrubí do vtokového ústrojí. Toto provedeme nalitím
vody do místa hrubého košíku pod víčkem oběhového čerpadla. Voda se bude přelévat z čisticí
části oběhového čerpadla do potrubí. Toto dopouštění provádějte, dokud nezačne voda v oběhovém čerpadle stoupat až přes okraj. V tuto chvíli uzavřete těsněním a průhledným víčkem oběhové
čerpadlo tak, aby nepřisávalo vzduch přes víčko. Zkontrolujte, jestli máte správně puštěné kulové
ventily, a spusťte oběhové čerpadlo. V ideálním případě si oběhové čerpadlo nasaje vodu ihned
a zaplní kompletní technologii. Pokud by se vám to napoprvé nepovedlo, postup opakujte. V případě, že by vám ani opakovaný pokus nevyšel, kontaktujte servisní středisko.
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Bazénová chemie
Hned úvodem si řekněme pár důležitých údajů a čísel týkajících se bazénové vody. Je totiž důležité
si uvědomit, že všechny hodnoty, které máme možnost v bazénové vodě změřit (pH, chlor, kyslík,
TAC, …), mají určité ideální hodnoty, v jejichž rozmezí by se měly pohybovat.
Pozor: Dbejte na bezpečnost dětí a domácích mazlíčků. ZABEZPEČTE VŠECHNY NEBEZPEČNÉ LÁTKY.
Ideální hodnoty v každé bazénové vodě
Alkalita (TAC-total alkalinity) 80 – 120 ppm (parts per million)
pH (potential of hydrogen)
6,9 – 7,5 pH
Ideální hodnoty dezinfekčních látek (dle druhu úpravy vody)
Chlor (Cl – chlorum)
0,6 – 1,0 mg/l
Kyslík (O2 – oxygenium)
5,0 – 8,0 ppm (parts per million)
Ionty mědi (Cu – cuprum)
0,5 – 0,7 ppm (parts per million)
Hodnoty uvedené výše se ovlivňují a to tím způsobem, že pokud máte příliš nízkou, nebo příliš
vysokou hodnotu alkality (TAC), tak neupravíte hodnotu pH. V případě, že máte příliš vysokou nebo
nízkou hodnotu pH, nebude vám přidaný chlor ani kyslík správně reagovat a tím bude snížená
funkce dezinfekce. Všechnu potřebnou chemii najdete na stránkách www.BAZENY.cz.

Jak zjistit, co obsahuje vaše bazénová voda?
Pro změření bazénové vody potřebujeme tester, který umí změřit požadované hodnoty. Uvedené
testery rozdělujeme do tří druhů – papírové, kapičkové, digitální. Každý z těchto testerů má určité
výhody a nevýhody.
Papírové testery:	Nejlevnější testery. Přesnost je závislá na mnoha faktorech (stáří papírku, doba ponoření ve
vodě, okem zjištěné hodnoty). Nicméně je
nejméně přesný.
Kapičkové testery:	Dražší než papírové testery. Levnější než digitální testery. Přesnost závislá pouze na opticky
viditelné barevné stupnici. S ohledem na cenu
a výkon se jedná o nejideálnější volbu pro měření bazénových hodnot.
Digitální testery:	Nejdražší a nejpřesnější testery, ale je nutné je
pravidelně kalibrovat a udržovat v čistotě.
Pozor: Měření těchto hodnot provádějte vždy ve stejnou denní
hodinu. Hodnoty se mohou během dne v závislosti na teplotě a
slunečním svitu měnit.
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Druhy bazénové chemie
Bazénová chemie se dělí do několika skupin, z nichž každá řeší problematiku jiné hodnoty bazénové vody či jiného vzniklého problému v bazénu (ať už se jedná o vysrážené anorganické látky, či
výskyt řas). Níže jsou vypsané skupiny chemie a k nim i vysvětlení, co která skupina řeší.
Pozor: Každý výrobce chemie může mít jiné složení svých výrobků a hlavně jinou koncentraci účinných látek. Z tohoto důvodu dávkujte bazénovou chemii výhradně dle specifikací na etiketě
daného obalu.
Regulace pH/TAC	Základní chemie určená k úpravě pH a alkality v bazénové vodě. Regulace
těchto hodnot se musí provádět opatrně a to z toho důvodu, že se jedná
o kyseliny a zásady. Doporučujeme úpravu uvedených hodnot provádět
postupně. Ideální je, když potřebné množství chemie určené k regulaci
rozdělíme do několika dávkování.
Příklad – pro úpravu vody si vypočítáme, že je za potřebí 0,6 l pH minus. Aplikaci požadovaného množství chemie do bazénu provedeme natřikrát. První den 0,2 l, druhý den 0,2 l a třetí den 0,2 l.
Dezinfekce chlorová	Základní a nejúčinnější dezinfekce bazénové vody. Pro její správnou funkci
je potřeba hlídat správnou hodnotu pH. Chlor z bazénu vyprchává pomaleji než jiné dezinfekce a nepotřebuje žádný další přípravek pro svou
funkci.
Dezinfekce bezchlorová	Dezinfekce bazénové vody, v ČR pomocí aktivního kyslíku (v zahraničí
se používá i brom – Bromum). Aktivní kyslík je složen ze dvou produktů,
z kyslíkového granulátu, či tekutého kyslíku a k nim kyslíkového aktivátoru, který zajistí správnou funkci kyslíkové chemie. Nevýhodou kyslíkové
chemie je její hlavní výhoda. Kyslíková chemie je vysoce oxidační činidlo,
což neprospívá veškerým kovovým prvkům v bazénu i v jeho okolí.
Algicidy	Algicidy jsou přípravky určené pro prevenci tvorby řas i jako pomocná látka k jejich odstranění. Často se jedná o velmi podceňovanou bazénovou
chemii, což je chyba. Algicidy totiž narušují buněčnou strukturu spor řas,
které dezinfekce nedokáže sama o sobě odstranit. Tím dojde k odstranění zárodků řas, které by se po vyprchání dezinfekce z vody začaly množit
a rozrůstat.
Vločkovače	Vločkovače (také nazývané flokulanty či projasňovače) jsou produkty určené pro vyčištění bazénové vody od volných částeček, které by bez jeho
použití prošly mechanickým filtrem. Pozor, v případě vyvločkování se vytvoří na dně bazénu vrstva shluklých volných částeček, které je potřeba
vysát pomocí vysavače. Nejlépe přes funkci odpad přímo pryč z bazénu.
V případě, že vysajete tyto nečistoty do filtrace, doporučujeme udělat v co
nejkratší době proplach.
Stabilizátory	Tyto produkty jsou určeny pro stabilizování tvrdé vody či kovů obsažených ve vodě. Po přidání do bazénové vody dojde dle typu přípravku buď
k rozpuštění nežádoucích látek či k jejich stabilizování (v tomto případě to
znamená, že nebudou ovlivňovat bazénovou vodu a samotný bazén).
Čisticí produkty	V této kategorii jsou produkty určené pro čištění stěn, usazenin, mastnoty, …
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Jak upravit hodnoty v bazénové vodě?
Změřili jsme hodnoty bazénové vody a zjistili jsme, že některé
z hodnot jsou mimo doporučenou stupnici. Když se ocitneme
v této situaci, není se třeba ničeho obávat, stačí udělat několik
kroků k nápravě. Důležité je vodu ošetřovat tak, aby jednotlivé
druhy bazénové chemie fungovaly správně.
Pozor: Nejideálnější místo pro aplikaci bazénové chemie je
v místě jakékoli vtokové trysky při zapnutém oběhovém
čerpadle pro rychlé rozmíchání chemie v bazénové vodě.
V případě aplikace tablet je nejideálnější použít plovoucí
dávkovače.
Pozor: V případě aplikování jakékoli bazénové chemie je
důležité počkat, než se voda v bazénu promísí. Následně
je nutné vodu znovu testerem přeměřit, abychom zjistili,
jestli zůstaly ostatní hodnoty nezměněné, nebo zda došlo
i k jejich ovlivnění.
1. První hodnota, která musí být upravována v případě špatných hodnot, je alkalita (TAC). Tato hodnota totiž ovlivňuje schopnost vody upravovat pH pomocí chemické regulace.
a. Pro zvýšení hodnoty je vhodný např. produkt Alkalita.
b. Pro snížení hodnoty kontaktujte servisní středisko (není v našich podmínkách častý jev).
2. Druhá hodnota je samotné pH. To, jestli je voda příliš zásaditá (hodnota pH nad 7), či příliš kyselá
(hodnota pH pod 7) ovlivňuje funkci všech chemických přípravků, které se pro bazén používají.
Z tohoto důvodu je hodnota pH tou nejdůležitější. V případě, že jste museli upravovat alkalitu, je
ideální počkat minimálně 4 hodiny (při spuštěném oběhovém čerpadle tak, aby se voda v bazénu
dostatečně protočila), než budete aplikovat chemii na regulaci pH.
a. Pro zvýšení hodnoty je vhodný produkt pH plus.
b. Pro snížení hodnoty je vhodný produkt pH minus.
3. Třetí hodnotou jsou různé typy dezinfekce (chlor, kyslík, měď). Tyto hodnoty upravte buď dle
etikety na bazénové chemii, či v případě technologické úpravy vody dle příslušného manuálu.
V případě, že jste museli upravovat alkalitu, pH, nebo obojí, je ideální počkat minimálně 4 hodiny
(při spuštěném oběhovém čerpadle tak, aby se voda v bazénu dostatečně protočila), než budete
aplikovat dezinfekci.
Pozor: Výše jsou vypsány postupné úpravy bazénových hodnot. V případě, že chcete použít jakýkoli chemický přípravek pro bazén, je nezbytné nejdříve upravit hodnoty bazénové
vody. Nejdůležitější hodnotou je pH, jelikož ovlivňuje funkci ostatní bazénové chemie.
Pozor: Nemíchejte různé druhy bazénové chemie ani stejné druhy (například dezinfekce) od
jiných výrobců. Jedná se totiž o chemikálie, které obsahují různé látky, a při nesprávné kombinaci může dojít k nechtěným reakcím.
Všechnu potřebnou bazénovou chemii naleznete na stránkách www.bazeny.cz
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Co dělat, když bazénová voda není v pořádku?
Jakýkoliv problém, který vznikne
během koupací sezóny, je varováním, že
selhává průběžná péče o bazén. Proto
je u péče o vodu důležitá prevence.
Správně udržovaný bazén vám bude
bez problémů sloužit po celou dobu
koupací sezóny a nedojde k nechtěnému
zezelenání, zakalení či jiné nechtěné
reakci v bazénové vodě. Při vysokých
teplotách dochází k tvorbě řas a k jejich
rychlému množení, vlivem tepla se také
více usazuje vápník na stěnách. Proto
důrazně doporučujeme používat algicidní přípravky a hlídat, aby hodnota chlóru byla spíše u horní
doporučené hranice – 1mg/l.
Zabarvená voda (řasa x kovy)
V první řadě je potřeba určit důvod zabarvení (zelená, žlutá, hnědá, hnědočervená,…).
Zabarvení může vzniknout shlukem řas v určité barvě nebo díky zviditelněným částečkám
různých kovů. Určit důvod zabarvení můžeme jednoduše pomocí průhledné nádoby (sklenice),
do které nabereme vodu z bazénu. Pak se podíváme skrz (ideálně, aby v pozadí sklenice bylo
jednotvárné prostředí). V případě, že vidíme barevné částečky, jedná se o řasy. V případě, že je
voda celistvě zbarvená, jedná se o vysrážené kovy.
Pokud jste zjistili, že se jedná o řasu, je důležité upravit hodnotu pH a dezinfekce
do doporučených hodnot. V případě, že dezinfekce v doporučeném rozmezí je, navyšte
její hodnotu k horní doporučené hranici. Dále doporučujeme použít algicidní přípravky, které
napomáhají k odstranění řas.
Pokud jste zjistili, že se jedná o kovy, je důležité upravit hodnotu pH na nižší úroveň, což je
cca 6,5. V tomto kyselejším prostředí se vysrážené kovy rozpustí. K tomuto jevu dochází
nejčastěji u bazénů, které jsou napouštěny ze studní, ale může k němu však dojít i u vody
z řádu. V každém případě je tento jev způsobován vysokou hodnotou pH v bazénu.
Korozivní prostředí
V případě, že vám kovové (i nerezové) prvky v bazénu či v jeho blízkém okolí vykazují známky
koroze, je důležité změřit hodnotu pH a případně ji upravit do doporučených hodnot. Dále
je důležité zjistit, zdali vám koroduje kovový prvek nebo jestli je na něm usazená slabá vrstva
obsahující stopové množství železa, které následně koroduje pouze na povrchu této vrstvy.
To, o jaký jev se jedná, poznáte jednoduše tak, vezmete-li jemný hadr společně s přípravkem
na leštění kovových povrchů a napadené místo se pokusíte pomocí přípravku vyleštit.
V případě, že se vám podaří kovovou část vyleštit a na místě, kde byla koroze, nebude žádná
známka poničení samotného materiálu, jednalo se o korodující vrstvu. V případě, že bude
pod korozí poničený povrch kovové části do hloubky, jedná se o korozi samotného materiálu.
Silný chlorový zápach
V případě, že cítíte silný chlorový zápach, může se jednat o předávkování chlorem nebo
o vysokou hladinu vázaného chloru v bazénové vodě. V každém případě změřte hodnoty vody,
jak pH, tak Cl. Hodnotu pH upravte do doporučených hodnot. Naměřená hodnota Cl může být
příliš vysoká nebo v doporučeném rozmezí spíše u dolní doporučené hranice.
V případě, že je hodnota Cl příliš vysoká, doporučujeme přidat do bazénové vody přípravek
Chlor stop, který vyřeší problém s předávkovaným chlorem a tím i se zápachem.
V případě, že je hodnota Cl v doporučeném rozmezí spíše u dolní doporučené hranice, došlo
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v bazénu k navázání chloru na nečistoty, ale bohužel bylo nečistot větší množství než chloru.
Bazén tedy není správně dezinfikován a navázaný chlor díky reakcím s nečistotami, na které je
navázán, zapáchá. Tuto situaci lze vyřešit pouze přidání chlorového granulátu cca v trojnásobném
doporučeném množství do bazénu, který již má upravenou hodnotu pH do doporučených
hodnot. Následně cca po 6 hodinách přidáme vločkovač pro odstranění zbylých nečistot.
Drsná stěna bazénu
Drsnost vzniká usazením vodního kamene na stěnách bazénu. Pro jeho odstranění je nutné
použít příslušné přípravky.
V případě napuštěného bazénu doporučujeme pro tvrdou vodu bez vyššího obsahu kovů
přípravek Calzestab eisenex a pro vodu s vyšším obsahem kovů přípravek Metal Magic.
Po použití těchto přípravků můžete následující den odstranit změkčené usazeniny na stěnách
bazénu pomocí mechanického kartáče na teleskopické tyči.
V případě vypuštěného bazénu doporučujeme Základní čistič nebo Compactal.
Kluzká stěna bazénu
Kluzkost stěn v bazénu způsobují řasy, proto je důležité upravit hodnoty pH a dezinfekce
do doporučených hodnot. V případě, že dezinfekce v doporučeném rozmezí je, navyšte
její hodnotu k horní doporučené hranici. Dále doporučujeme použít algicidní přípravky, které
napomáhají k odstranění řas. Po použití by měla řasa ze stěn bazénu zmizet. V případě větší
vrstvy řasy doporučujeme pomocí ručního kartáče na teleskopické tyči bazénové stěny umýt.
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Typy technologií k úpravě bazénové vody
Tyto technologie nám napomáhají udržovat čistotu bazénové vody automaticky dle specifikací,
které nastavíme. To nám ušetří čas, který bychom museli investovat do čištění bazénové vody. Technologie úpravy bazénové vody rozdělujeme do čtyř kategorií – dávkovače, UV sterilizátory, ionizátory a úpravu vody solí (elektrolýzou). Každá ze zmiňovaných úprav bazénové vody čistí na jiném
principu. Na jakém? Odpovědi najdete níže.
Pozor: V případě, že nemáte ve stávajícím bazénu technologii k úpravě bazénové vody, není
se čeho bát. Každá technologická úprava bazénové vody se za určitých podmínek nechá instalovat do již stávajících technologií.

Úprava vody – dávkovače
Dávkovače pracují na principu mechanického dávkování z jejich vlastní nádrže. Jedná se o nejzákladnější úpravu bazénové vody. Dávkovače dávkují
dle typu buď kontinuálně, nebo automaticky. Nastavení hodnot se řídí dle
typu bazénové chemie, kterou dávkovač dávkuje.
Kontinuální dávkovače dávkují dle specifikace, pro kterou jsou určené, a to
hlavně kvůli materiálu, z něhož jsou vyrobeny nádrže na chemii a dávkovací systém. Běžné jsou dávkovače chloru, pH minus a plus, případně flokulantů. Dávkovací systém je napojen na technologické potrubí zpravidla
jako poslední komponent. Samotné dávkování probíhá přes ventil se sníženým konstantním průtokem z nádrže do potrubí. Dávkování probíhá jen ve
chvíli, když je spuštěné oběhové čerpadlo (vytvoří podtlak, díky němuž se
dostane bazénová chemie z nádrže do potrubí a následně do bazénu). Nevýhodou je závislost dávkování na oběhovém čerpadle a nemožnost dávkování dle potřeby bazénu (může dojít buď k nedostatečnému dávkování,
či předávkování).
Automatické dávkovače dávkují dle hodnot naměřených měřicí sondou, nebo dle nastaveného časovače. Při dávkování musí být vždy puštěné i oběhové čerpadlo (to z toho důvodu, aby se v potrubí nehromadila příliš velká koncentrace dávkované chemie). V případě, že měřicí sonda změří
vychýlení z nastavené hodnoty, či dojde k nastavenému času, začne dávkování. V případě dávkovače s měřicí sondou je dávkování nejefektivnější a to z toho důvodu, že k dávkování dojde pouze
v případě, je-li to potřeba. U dávkovačů řízených časovačem může stejně jako u kontinuálních dojít
k nedostačujícímu dávkování či předávkování.
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Úprava vody UV sterilizací
UV sterilizace je úprava vody pomocí ultrafialového záření. Sterilizátory slouží k zahubení bakterií, virů, plísní a dalších živých mikroorganismů, které se mohou ve vodě vyskytnout. Samotná UV
lampa se ve většině případů skládá z neprůhledného těla (některé
UV lampy mají průzory skrz tělo), samotné UV zářivky a energetického zdroje. Princip úpravy je v osvícení vody protékající skrz tělo
UV lampy. Tato úprava je velice účinná, ale má sterilizační účinek
pouze na vodu, která prochází skrz tělo UV lampy. Z tohoto důvodu je potřeba přidávat ještě chemickou dezinfekci. Avšak oproti technologii bez úpravy vody sterilizací se může snížit množství dávkované chemie až o 80 %. Pro správnou funkci UV sterilizátorů je
potřeba společně s UV lampou mít spuštěné i oběhové čerpadlo. Nastavení není u většiny UV lamp
třeba (lze pouze zapnout, či vypnout). Pro přesnou specifikaci ovládání vašeho konkrétního modelu
si přečtěte příslušný manuál.

Úprava vody ionizací
Ionizátory fungují na principu štěpení iontů mědi
(v některých případech mědi a stříbra) z elektrod
pomocí elektrolýzy. Množství mědi a stříbra vyprodukovaného ionizátory je stopové, tedy pro lidské
tělo zanedbatelné. Ionty mědi mají ve vodě kladný
náboj. Ničí buněčné stěny řas, bakterií, virů a dalších
jednoduchých organismů. Tím, že se takto naruší
jejich buněčné stěny, nemohou tyto organismy přijímat žádné živiny, a proto se nemohou ani rozmnožovat. Proces, jímž se částicím mědi uděluje kladný náboj, se nazývá elektrolýza mědi. Měď působí
v bazénové vodě jako dezinfekční činitel. Nicméně samotné ionty nedokážou zničit všechny druhy
bakterií a virů. Proto je stále potřeba společně s ionizátorem používat i chlorovou dezinfekci. Oproti
technologii bez úpravy vody ionizací je potřebné množství chloru sníženo o 75 až 95 %. Nespornou
výhodou tohoto systému je funkce dezinfekce i při vypnuté technologii. Pro správnou funkci je
důležité dodržovat správnou hodnotu pH a alkality, tyto hodnoty totiž ovlivňují iontovou výměnu,
která je základem této úpravy vody. Měřenou hodnotou u této úpravy vody je měď, a to i v případě elektrod z mědi a stříbra, ionty stříbra jsou totiž závislé na iontech mědi. Ideální hodnota mědi
v bazénové vodě je 0,5 až 0,7 ppm (parts per million). Nastavení správné úrovně ionizace se liší dle
velikosti bazénu a samozřejmě i dle konkrétního modelu, proto je důležité nastavit produkt dle
příslušného manuálu.

Úprava vody elektrolýzou slané vody
Tato komplexní úprava vody pracuje na principu elektrolýzy
slané vody, při níž vzniká plynný chlor (nejúčinnější dezinfekce).
Pro správný provoz systému je nutné v bazénové vodě rozpustit bazénovou sůl v poměru 4–5 kg soli na 1000 l (1 m3) vody
(může se lišit dle konkrétního modelu). Tím se vytvoří salinita
vody v rozmezí 0,4–0,5 %. (Pro srovnání salinita klasické mořské
vody je vyšší, cca 3,5 %). Také je nutné dodržovat ideální hodnoty alkality a pH. Pro správný provoz je nutné nastavit správnou
úroveň elektrolýzy (úroveň tvorby plynného chloru). Hodnoty
dávkování jsou udávány buď v procentech, nebo v gramech za
hodinu. Při nastavení je nutné dbát na příslušný manuál. Nicméně správnou hodnotu elektrolýzy
nelze přesně určit, záleží totiž na mnoha faktorech (teplota, složení, doba filtrování). Z tohoto dů-
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vodu doporučujeme nastavit nižší střední hodnotu u obou případů (30–40 % a 5–6 g/h ) a za dva
dny změřit skutečné hodnoty v bazénu pomocí testeru. Dle změřených hodnot upravte nastavení.
Obecně platí, že čím vyšší jsou teploty bazénové vody, tím je potřeba vyšší koncentrace chloru.
Z tohoto důvodu je dobré při oteplení bazénové vody zkontrolovat kvalitu vody a případně zvýšit
dávkování. Úprava vody elektrolýzou soli je běžně spojená i s dávkovačem pH. Některé druhy mají
i možnost rozšíření o měření úrovně dezinfekce v bazénu, či ovládání na dálku. Pokud si nejste jisti,
jestli vaše zařízení je možné rozšířit o tyto produkty, obraťte se na našeho obchodního zástupce,
zodpoví všechny vaše dotazy.
Pozor: Bazénová voda se díky vyšší koncentraci soli stane velice agresivní pro všechny kovové prvky a to i pro kovové prvky z nerezové oceli. Z tohoto důvodu doporučujeme při použití slané úpravy vody používat pouze zařízení, která jsou určená pro styk se slanou vodou.

Ohřev bazénové vody
Díky klimatickým podmínkám v České republice jsme v příjemném užívání bazénu limitováni. Pro
snížení tohoto limitu existují různé systémy ohřevů bazénové vody. Díky uvedeným systémům můžeme vyhřát bazénovou vodu a tím si užít bazén bez nutnosti čekání na hezké počasí či na to, než se
nám bazénová voda ohřeje od slunce. Základní druhy ohřevů bazénové vody jsou – solární ohřev,
elektrické topení, tepelný výměník a tepelné čerpadlo.
Pozor: V případě, že nemáte v stávajícím bazénu ohřev bazénové vody, není se čeho bát. Každý
ohřev bazénové vody se za určitých podmínek nechá instalovat do již stávající technologie.
Pozor: V případě, že máte bazénovou vodu řešenou úpravou solí, je nutné dbát, aby každý komponent, a to i ohřev bazénové vody, byl konstruován pro použití se slanou vodou.

Solární ohřev
Základní ohřev bazénové vody, který vyhřívá zcela zadarmo. Solární panely/hadice ohřívají bazénovou vodu pomocí slunečního
svitu, což je výhoda levného ohřevu, ale zároveň nevýhoda, že
jsme zcela závislí na počtu slunných dní. Ideálním umístění je na
nejslunnějším místě zahrady/stěny/střechy, ale zároveň takovém
místě, které je v dostatečné vzdálenosti, aby délkou potrubí zpět
do bazénu nedocházelo k větším tepelným ztrátám. Pro správné
užívání solárního ohřevu je nutné mít puštěný oběh vody přes
solární panely a samozřejmě puštěné oběhové čerpadlo, které
dostane vyhřátou vodu přes trysky do bazénu. Dbejte na to, aby
v případě vyšších teplot a jakýchkoli výkyvů nebyl okruh solárních panelů uzavřen. Mohlo by dojít
k jejich porušení. Více specifikací naleznete v příslušném manuálu.

Elektrické topení
Elektrické topení nám zajistí teplou vodu v bazénu, kdykoli budeme chtít.
Zařízení pracuje na principu ohřevu vody přes tepelnou spirálu, kterou
ohřívá elektrická energie. Díky tomuto systému nás nic nelimituje. Jedinou nevýhodou je poměrně vysoká spotřeba elektrické energie (dle typu
ohřevu). Standardní ohřevy jsou od 3kW/h do 18kW/h. Toto je jediná nevýhoda elektrických topení, ale i přes tuto nevýhodu jsou velice populární
a to z důvodu bezlimitního ohřevu, to znamená kdykoli. Nejčastěji je tento
ohřev instalován u rodinných domů, které vyrábějí přebytek elektrické energie díky fotovoltaice. Nastavení elektrických topení je velice jednoduché. Nastavíte si požadovanou teplotu (dle typu elektrického
topení buď na termostatu, nebo na digitální obrazovce). Elektrické topení bude následně ohřívat bazénovou vodu vždy, když do elektrického topení půjde elektrická energie a teplota vody bude nižší než
požadovaná. Přesné nastavení provádějte vždy až po přečtení příslušného manuálu.
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Tepelný výměník
Tepelný výměník je nejlepší volbou, pokud máte již jiný výkonný
ohřev, například pro pitnou či užitkovou vodu, nebo vodu, určenou k vytápění domu. Tepelný výměník je zařízení, které vyměňuje teplotu mezi dvěma kapalinami, bez toho aniž by se samy
smíchaly. Na tepelný výměník se nejčastěji připojují okruhy od
domovních kotlů, domovních tepelných čerpadel či jiných ohřívacích systémů. Tepelný výměník
nespotřebovává žádnou další energii, pouze předává teplotu z jedné tekutiny na druhou. Tepelný
výměník není třeba nijak nastavovat, stačí zkoordinovat ohřívání vody přes váš ohřev a spuštění
oběhového čerpadla, které bude zajišťovat koloběh vody přes tepelný výměník.

Tepelné čerpadlo
Jedná se o nejčastější řešení ohřevu bazénové vody. Z pohledu
výkon/cena jsou tepelná čerpadla velice výhodná. Tepelná čerpadla určená pro bazén jsou z převážné většiny typu vzduch/
voda. To znamená, že tepelné čerpadlo získává ze vzduchu energii, kterou pomocí komprese a expanze přemění na vyšší teplotu, a ta ohřívá vodu protékající skrz tepelný výměník integrovaný uvnitř tepelného čerpadla. Díky tomuto systému můžeme
ohřívat bazénovou vodu již od nízkých teplot vzduchu (dle typu
tepelných čerpadel již od 7 °C). Další výhodou tohoto systému je nízký odběr elektrické energie,
díky čemuž se nemusíme bát vysoké ceny za vyhřátí bazénové vody. Jedinou nevýhodou je, že tepelná čerpadla nedokážou ohřívat vodu po celý rok, ale „pouze“ od jara do podzimu, což je však pro
většinu bazénů dostačující. Tepelná čerpadla lze snadno nastavit, nicméně každé tepelné čerpadlo
má jiný druh nastavení, takže proveďte nastavení ohřevu tepelného čerpadla pomocí příslušného
manuálu.

Protiproud
Vodní atrakce protiproud je velmi elegantní zařízení,
které je (ve většině realizací) umístěné na kratší stěně vašeho bazénu. Designové zpracování je takové, že nenaruší
estetickou stránku vašeho bazénu. Výhodou protiproudu je
jeho snadné ovládání. Regulovat přisávání vzduchu a spínání protiproudu můžete přímo ze svého bazénu pomocí
elektropneumatického spínače, který je umístěný přímo na
tělo masky protiproudu. Princip funkce je jednoduchý, silné
čerpadlo pomocí turbíny rozpohybuje vodu a přes zúženou
trysku zvýší koncovou rychlost. Díky tomu dokáže čerpadlo vytvořit takový
tlak, že si v bazénu menších rozměrů příjemně zaplavete. Protiproudé čerpadlo nevytváří podtlak,
proto je pro správnou funkci důležité mít čerpadlo zavodněné.
Pozor: V případě, že máte již zabudovaný bazén, je možné dokoupit pouze závěsný typ protiproudu, který je možné instalovat do již hotových bazénů. Protiproudé bazény vestavěné
lze instalovat pouze při výrobě nového bazénu.

První / jarní zprovoznění bazénu
Výše jsme se seznámili s možnou technologií bazénové vody. Nyní můžeme přejít ke správnému spuštění bazénu. V předešlých textech je hodně užitečných informací, proto vám doporučujeme pročíst
alespoň všechny body, které se týkají vašeho bazénu, a pro jistotu všechny upozorňující texty tučně
zvýrazněné „Pozor“.
Jarní zprovoznění bazénu doporučujeme provádět tehdy, když teplota bazénové vody dosáhne
10 °C. Při těchto teplotách bazénové vody se zvyšuje možnost růstu řas, tvorba a množení bakterií
a různých mikroorganismů. Je proto nutné zahájit údržbu bazénové vody. Pokud zprovozníte bazén
v této době, nepochybně se vyhnete zbytečným následným problémům s údržbou bazénové vody.
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Pravděpodobně jste v zimním období postupovali dle našeho doporučení, které se týkalo zazimování bazénu a technologie, tedy máte odpojená čerpadla a ostatní technologii (UV lampu, solničku,
ionizaci, šesticestný ventil apod.), máte odpuštěnou bazénovou vodu a na hladině umístěné dilatační plováky.
1. Vyjměte z bazénu dilatační plováky, případně PET lahve, které jste použili jako náhradu plováků
(neplatí pro první zprovoznění bazénu). Pomocí síťky umístěné na teleskopické tyči odstraňte
z bazénu hrubé nečistoty (listí, jehličí, větvičky atd.).
2. Zavřete všechny ventily technologie (sání, výtlak oběhového čerpadla, případně protiproudého
čerpadla) a začněte dopouštět bazénovou vodu. V případě, že máte přelivový bazén, je potřeba
zazátkovat zazimovací trysku v přelivovém žlábku.
3. Namontujte zpět čerpadla (pokud byla demontována)i ostatní technologii. Při zpětné montáži
jsou veškerá spojení technologických zařízení připojována pomocí plastového šroubení, která
obsahují těsnicími „O“ kroužky. Před montáží se ujistěte o čistotě dosedacích ploch a drážek plastového šroubení. Před dotažením „O“ kroužky ošetřete vhodným prostředkem, doporučujeme
nanést malé množství silikonové vazelíny, aby nedošlo k přetočení a poničení těsnění. To platí
i pro montáž ostatních spojovacích prvků například montáž šesticestného ventilu. Všechna plastová šroubení utahujte opatrně, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození!
4. Otevřete ventily. Po zavodnění technologie se přesvědčte o těsnosti všech spojů. Pokud zjistíte
jakýkoli únik bazénové vody, je nezbytné spoj dotěsnit – například opatrným dotažením spojů
nebo opětovnou demontáží a montáží šroubových spojů. V případě nutnosti oslovte naše „servisní středisko“.
5. Před spuštěním oběhového (filtračního) čerpadla přepněte funkci šesticestného ventilu do polohy „Filtrace“. Také se přesvědčte, že ve skimmeru je umístěn košík pro zachycení hrubých nečistot
a skimmer nevykazuje žádné poškození nebo v něm není zachycen cizí předmět. V případě, že
máte přelivový bazén, zkontrolujte mřížku sání z přelivového žlábku. Také se přesvědčte, že je
vlasový filtr oběhového čerpadla naprosto čistý.
6. Pokud je vše v pořádku, zapněte čerpadla. Zapnutím čerpadel se přesvědčte o těsnosti všech
demontovatelných spojů. Pokud technologie vykazuje jakýkoli únik vody, postupujte dle pokynů
uvedených v bodě 4.
Pozor: Nikdy nepřepínejte funkce šesticestného ventilu za chodu oběhového čerpadla. Mohlo by dojít k jeho poškození.
7. Pokud je váš bazén vybaven i technologií protiproudu, postupujte výše uvedeným způsobem. Po
spuštění protiproudu se přesvědčte o těsnosti všech spojů i o těsnosti ovládacích prvků. Odzkoušejte i elektropneumatické ovládání = tlačítko uvnitř skeletu. Tlačítko musí čerpadlo protiproudu
zapnout/vypnout. V případě úniku vody postupujte dle pokynů uvedených v odstavci 4.
8. Důležité upozornění: provádějte týdenní kontrolu těsnosti všech spojů. Je totiž možné, že i přes
správně provedenou montáž může dojít provozem a zvyšující se teplotou bazénové vody k uvolnění některých spojů. Následné problémy s únikem vody do prostoru technologie by mohly vést
ke zcela zbytečným problémům. Pokud by se vyskytl jakýkoli problém, který byste nebyli schopni odstranit, kontaktuje naše „servisní středisko“.

Nová voda v bazénu
Jelikož do nového bazénu nebo do bazénu, který se po zimě opět spouští, přidáváme novou vodu,
je nejdůležitějším bodem při zprovoznění bazénu počáteční úprava bazénové vody. Ta by se měla
provést dle bodů níže.
A. Změřte hodnoty bazénové vody.
B. V případě potřeby upravte alkalitu vody.
C. Upravte pH vody na hodnotu 7,0 – 7,2.
D. Počkejte, než se ustálí hladina pH (většinou do 4 hodin po aplikaci a puštěné filtraci),
E. Po ustálení je potřeba novou vodu šokově zachlorovat (platí pro všechny typy úprav bazénové
vody). Šokové zachlorování provedeme ideálně rychle rozpustným chlorem, který je určen přímo
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pro uvedené zprovoznění bazénu. Přesné dávkování by mělo být na etiketě bazénové chemie.
V případě, že není, se ve většině případů použije dvojnásobné množství doporučeného dávkování. Tím odstraníme z nové vody vše nechtěné.
F. Počkejte, až dojde k ustálení bazénové vody (po šokovém zachlorování je ideální doba ustálení
24 hodin).
G. Pomocí vločkovače odstraňte (po šokovém zachlorování) z bazénu zbytkové částečky
H. Stabilizujte vodu aplikováním chemie k tomu určené
V případě vyšších hodnot kovů – Metal magic
V případě vyšší tvrdosti vody – Calzestab
Tímto máte bazén zprovozněn.

Zazimování bazénu
Aby vám bazén a jeho vybavení fungovalo bezproblémově i v následujícím roce, musíte svůj bazén
zabezpečit také na zimní období. Doporučujeme vám využít služeb našich profesionálně vyškolených techniků, kteří váš bazén a jeho technologii profesionálně nejenom „zazimují“, ale mohou
vám i odpovědět na vaše otázky, které se týkají obsluhy technologie a řešení možných problémů
s údržbou bazénové vody.
Jestliže se rozhodnete, že si bazén zazimujete svépomocí, pročtěte si pečlivě níže uvedený postup
a návod, jak správně postupovat během zazimování bazénu a jak správně zajistit váš bazén v zimním období.
1.	Pro kvalitní a dlouhodobé zazimování bazénové vody je nezbytné, aby byla bazénová voda před
zazimováním čistá. To je podstatné i u bazénu samotného. Nezapomeňte proto vyluxovat dno
a stěny bazénu.
2.	Prostřednictvím funkce „Proplach“ proveďte řádný proplach filtru. „Proplach“ je jedna z funkcí
šesticestného ventilu, který je nedílnou součástí filtrační nádoby. Tuto funkci nechte v provozu
raději delší dobu. O dokonale provedeném proplachu filtračního média (písku), vás ubezpečí
vizuální pohled na vypouštěnou bazénovou vodu. Ta musí být čistá. Pokud jste filtrační médium
vyčistili stoprocentně, pak máte zároveň provedenou přípravu i na jarní období.
Pozor: Při funkci „proplach“ bude z šesticestného ventilu odtékat (relativně silným proudem) bazénová voda, která by tak mohla zatopit místo umístění technologie (filtrační nádoby). Pokud není šesticestný ventil připojen na odpadní potrubí, můžete pro odvod odtékající vody využít vysavačovou hadici. Koncovku hadice upevněte náležitým způsobem, nesmí
dojít k jejímu uvolnění.
3. Doporučujeme upravit bazénovou vodu na ideální hodnotu pH (6,9 – 7,5).
4. Nachystejte si mechanický čistič dna, teleskopickou tyč a vysavačovou hadici.
5. Skimmer	Ze skimmeru vyndejte košík na hrubé nečistoty, koncovku hadice vysavače umístěte
„do dna“ skimmeru (můžete také použít nástavec „tzv. hadicový trn“). Dno skimmeru
a nástavec je vybaven závitem. Přišroubujte nástavec lehce do dna skimmeru na max.
1–2 závity. Některé typy bazénů nemají skimmer vybaven závitem ani nástavcem (trnem). V tom případě vsuňte koncovku vysavačové hadice přímo do sání skimmeru.
6. Přeliv	Do vysavačové trysky umístněné na vnitřní straně pláště bazénu našroubujte tzv. hadicový trn, nasaďte zavodněnou vysavačovou hadici a otevřete v technologické šachtě
ventil na potrubí s označením vysavač. Následně uzavřete ventil na sání z přelivového
žlábku a můžete začít vysávat. Doporučujeme zvolit na šesticestném ventilu možnost
vysávání přímo do odpadu, aby nedocházelo ke znečištění filtračního média.
7.	Pro další nezbytné odpuštění bazénové vody využijte další funkci šesticestného ventilu, kterou
je „Odpad“.
Pozor: Pro tuto funkci musíte použít mechanický vysavač. Tento mechanický vysavač je ponořen i s hadicí na dno skeletu bazénu. Jestliže spustíte oběhové čerpadlo a na šesticestném
ventilu zvolíte funkci „Odpad“, je důležité, abyste si uvědomili, že vypouštěná voda bude
odtékat relativně silným proudem z šesticestného ventilu. V tomto okamžiku musíte použít
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vhodnou hadici na odvod této vody z místa umístění technologie (filtrační nádoby). Jakmile
však máte šesticestný ventil napojen na odpadní potrubí, máte tento problém vyřešený.
8.	Hladinu bazénové vody je důležité odpustit pod veškerou namontovanou technologii – tzn.
cca 10–20 cm pod technologické prostupy. Technologickými prostupy máme na mysli trysky,
skimmer a hlavu protiproudu. Pakliže máte plastový skelet bazénu s vestavěným schodištěm
(schody přes roh, schody v laguně apod.), je nutné, abyste upustili hladinu bazénové vody na
úroveň 2. schodu.
9.	Jestliže je součástí bazénu i reflektor (bazénové světlo), je nezbytné světlo demontovat. Vyndejte středový plastový rámeček. Pod tímto rámečkem je uložen 1 samořezný šroub. Tento šroub
vyšroubujte, nakloňte tělo světla směrem do bazénu a jemným tahem nahoru světlo vyjměte.
Na těle světla ze zadní strany je připojen dostatečně dlouhý připojovací kabel. Připojovací kabel
uvolněte a světlo postavte na vrchní okraj bazénu.
10.	Pokud je váš bazén vybaven nerezovým žebříkem (schůdky), doporučujeme vám, abyste schůdky vyjmuli z uložení a ošetřili je přípravkem Silichrom.
11. Poté, co je bazénová voda odpuštěna, je důležité, abyste odpustili i filtrační nádobu. Ve spodním
dílu vypouštěcí nádoby jsou umístěny dva vypouštěcí šrouby. Menší šroub je určen pro vypouštění vody – ten povolte.
Pozor: Větší z obou šroubů je určen pro výměnu filtračního média – tento v žádném případě
nepovolujte.
V případě vypouštění filtrační nádoby je možné zvolit i jiný způsob. Rozpojte šroubové spoje
u šesticestného ventilu, uvolněte velkou převlečnou matku a vyjměte celý ventil směrem vzhůru.
Doporučujeme otočit pákou ventilu do mezipolohy (poloha mezi jednotlivými funkcemi). Ventil
uschovejte. Jakmile toto provedete, můžete začít s vysáváním vody z filtrační nádoby. Toto provádějte pomocí vysavače určeného pro vysávání vody. Důležité je, abyste ponechali vypouštěcí šroub
během celého zimního období volný – tedy vyšroubovaný. Zároveň doporučujeme demontovat
manometr tlaku a odstranit z něj veškerou vodu, protože by mohlo dojít k jeho nenapravitelnému
poškození.
12.	Odpojte filtrační čerpadlo. Doporučujeme, abyste filtrační čerpadlo zcela odpojili a uskladnili jej
na teplém a suchém místě. Je zde i možnost ponechat čerpadlo v šachtě, ale pak je nezbytné,
abyste vyšroubovali vypouštěcí šroub! Ten je umístěn na spodní straně těla čerpadla. Následně
je nutné odšroubovat víko vlasového filtru a vytáhnout těsnění.
13. 	Dalším krokem, který vás čeká, je zazimovat protiproud (pokud je tedy součástí výbavy vašeho
bazénu). Během zazimování protiproudu je důležité, abyste vyšroubovali vypouštěcí šroub na
těle čerpadla a dále pak odpojili šroubení (výtlak, sání) ze strany vlastního čerpadla. Uzavírací
ventily musíte nechat otevřené. Vypouštěcí šroub čerpadla je umístěn na spodní straně těla
protiproudového čerpadla.
14. Skimmer 	Následující bod je velmi důležitý, proto mu věnujte opravdu pozornost. Po výše uvedeném postupu je důležité, abyste otevřeli všechny uzavírací ventily (sání, výtlak technologie, sání a výtlak protiproudu) a přesvědčili se, že v technologii nezůstala opravdu
žádná voda. Kontrolu, zda je technologie doopravdy beze zbytků vody, můžete udělat
pomocí vodního vysavače, případně pomocí stlačeného vzduchu (max. tlak 1,5 baru).
O volnosti (průchodnosti) potrubí je nezbytné se přesvědčit i po nějaké době, co jste
bazén odstavili. Občasná vizuální kontrola je dostačující.
15. Přeliv		U přelivového bazénu je bod 13. stejný. Navíc je u přelivového bazénu potřeba vyměnit zátku zazimovací trysky v přelivovém žlábku s mřížkou hrubých nečistot z vtokového sání a to tím způsobem, aby byla v každém případě zazimovací tryska ze
žlábku průchodná a vtokové sání neprůchodné.
16.	Dále je nutné zabezpečit, aby bazénová voda nezamrzla. Na hladině bazénu se nesmí vytvořit
souvislá vrstva ledu. Pro dostačující dilataci případné vrstvy ledu vám stačí použít tzv. dilatační
plováky. Tyto plováky si u nás můžete koupit. Pokud se rozhodnete pro dilatační plováky, je třeba
pořídit dostačující množství. Vzájemným spojením plováků musí dojít k vytvoření řetězu, který
je tak dlouhý, aby se dal úhlopříčně rozložit na hladině bazénu. Pro bazén 3x6 metrů je ideální 10–12 kusů dilatačních plováků. Vhodnou volbou náhrady dilatačních plováků mohou být
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i PET lahve, které zčásti naplníte pískem. Lahev musí být v bazénové vodě ponořena cca ze 2/3.
Pokud použijete PET lahve, musíte je mezi sebou svázat – vytvořit z nich řetěz. Pro bazén 3x6
metrů je potřeba přibližně 80 lahví. Doporučujeme investovat do pořízení dilatačních plováků.
Ty mají totiž hned několik výhod oproti PET lahvím. Mnohem lépe se skladují. Mají trvalou výplň
a v neposlední řadě jsou daleko vzhlednější než plastové lahve.
17.	Posledním bodem je aplikace zazimovacího prostředku do bazénové vody. Při aplikaci zazimovacího roztoku je nutné postupovat dle instrukcí, které jsou uvedeny na vámi zakoupeném
roztoku. Dejte však pozor, na těchto přípravcích je totiž obvykle uváděn poměr množství zazimovacího roztoku na 1 m3 vody. Je důležité dodržovat instrukce psané na etiketě zakoupeného
zazimovacího roztoku. Každý zazimovací roztok totiž vyprchává a je potřeba jej v průběhu zimního období doplňovat. Nicméně stoupne-li teplota bazénové vody nad 10 °C a bazén nebude
zprovozněn, začne se v něm i přes funkce zazimovacího roztoku tvořit řasa.

Čeho se při zazimování vyvarovat
V žádné z částí technologie bazénu nesmí zůstat voda (čerpadla, filtrační nádoba, potrubí, přelivový
žlábek apod.). Technologie (potrubí) je vždy spádována a to buď směrem do bazénu, nebo do technologické místnosti, případně technologické šachty (strojovny). V některých případech je po dráze
vedení potrubí odvodňovací jímka. V té je důležité rozpojit všechna šroubení či ventily a nechat je
tak po celou zimu.
Jsou-li na technologii (potrubí) rozložena šroubení či šroubované záslepky sloužící k odvodnění
„mrtvých“ míst, povolte je a ponechte je během zimního období také otevřené. V některých případech to můžete řešit demontáží kulového ventilu (např. u tzv. bypassů).
Během zimy musí být hladina bazénové vody vždy pod úrovní jakýchkoli technologických prostupů (trysek, protiproudu apod.). Může se stát, že jste odpustili vodu z bazénu pod úroveň technologických prostupů. Přesto by však došlo vlivem dešťových a sněhových srážek k jejímu zvýšení či
zatečení do přelivového žlábku. Jakmile by hladina vody ve vašem zazimovaném bazénu stoupla,
je nezbytné, abyste zajistili její odpuštění (například pomocí ponorného čerpadla). Úroveň vody
nesmí dosahovat ke spodním hranám technologických prostupů (viz bod 8.).
Potrubí od přelivového žlábku ponechte po celé zimní období otevřené (ventil na potrubí musí být
vždy demontovaný), aby mohla voda v případě zatečení do žlábku volně vytékat. Nutné je zajištění odtoku této vody do odpadu, aby nedošlo k vyplavení prostor v případě umístění technologie
v domě či jiné technologické místnosti.
Vypněte hlavní vypínač/proudový chránič, aby se nestalo, že dojde ke spuštění motoru či rozsvícení
světla „nasucho“ (bez vody).
Máte-li bazén opatřen zařízením na úpravu vody (dávkovačem, UV lampou, dezinfekčním ionizátorem nebo zařízením na údržbu bazénové vody pomocí soli), je vhodné zazimovat i toto příslušenství dle návodu k obsluze. Dále je nezbytné, abyste demontovali řídicí jednotky těchto příslušenství
a uložili je na suchém a teplém místě. V případě salinátoru je potřebná demontáž i vlastní cely.
Solární plastové absorbéry (kolektory) doporučujeme zazimovat ještě před zazimováním samotného bazénu. Již první říjnový mrazík na nich může způsobit nevratné škody. V tuto dobu již intenzita
slunce není dostačující na ohřev bazénové vody, a jestliže je zařízení bez provozu, pak se dlouho
stojící voda v kolektorech kazí. Na každé sestavě je umístěna jedna či více odvodňovacích zátek. Ty
odšroubujte a po vykapání vody je vraťte zpět. U malospádových střech je potřeba kolektory nadzvednout – nebo u náročněji uchycených panelů kolektory profouknout kompresorem, který tak
zaručí jejich 100% odvodnění a vysušení. Na poškození zaviněné roztrhnutím mrazem v důsledku
špatného odvodnění (nebo proražením ostrým předmětem) se záruka nevztahuje! Nezapomeňte
vypnout automatiku solárního ohřevu patřičným jističem! Při zazimování solárních kolektorů postupujte dle příslušného manuálu k danému výrobku.
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Nevíte si rady? Nezoufejte!
Patříte mezi zákazníky, kteří potřebují vidět vše na vlastní oči? Videa poradny ALBIXON Vám například názorně předvedou, jak zaměřit základovou desku Vašeho budoucího bazénu nebo jak jednoduché je obsluhovat solničku. Kromě dalších video instruktáží se také dozvíte, jaké jiné bazénové
doplňky by se Vám mohly ještě hodit. Máte dvě možnosti, kam jít pro radu:
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Děkujeme, že využíváte výrobky
společnosti ALBIXON

www.ALBIXON.cz
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