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NÁVOD - PLASTOVÉ BAZÉNY GLUC PBS S. R. O. 
 

Určete hranice vodního světa:                    

V dnešní době je bazén neopomenutelnou součástí každé zahrady, šperkem ke krásnému domu a atrakcí pro naše 
nejmenší. Je tedy velmi potřebné dbát na všechny naše požadavky, podmínky a dobré místo, kde se bazén umístí.   Už 
od samého začátku musíme přemýšlet nad detaily, kde bazén umístíme, protože musí jít o slunné místo, tak aby na 
bazén nedopadal stín a místo s dobrým přístupem k domu. Dalším faktorem je účel bazénu. Zda půjde o dětský, 
plavecký nebo jen na lehké ochlazení v létě. Proto bychom měli brát v úvahu velikost, pro kolik lidí by měl bazén být, 
jaká délka, zda v něm budou i děti, a tedy i hloubka bazénu. Poté si musíme upřesnit další doplňky v bazénu, např. 
osvětlení, schůdky (vnější, vnitřní), trysky, protiproud atd. Důležitou součástí také budou plány, co v okolí bazénu 
chceme mít, zda jen trávu, či nějaké pěkné obložení dlažbou. Dále, pokud chceme zastřešení, musíme na vše myslet 
hned od začátku, aby se při výstavbě dlažby braly v potaz veškeré vaše požadavky, tedy pozdější příprava  
na pojezdovou dráhu, případně vyznačená místa pro altánek apod.      
               
Výkopové práce a uložení bazénu do jámy:          

Když už tedy máme vybrané místo, rozměr, délku i výšku hladiny, případně další ujasnění pro detaily okolo bazénu, 
měli bychom se zaměřit na výkop jámy, do které pak bazén usadíme. Slunné místo, které jsme si vybrali, můžeme začít 
vyměřovat dle velikosti bazénu a celý obvod okolo vykopeme o 25 cm více než je vnější rozměr bazénu (z důvodu 
obetonování). Příklad výpočtu hloubky výkopu pro bazén o výšce 150 cm: štěrkový podsyp 15 cm, betonová deska 
20 cm a tepelná izolace dna 3 cm (celková hloubka výkopu bude 188 cm). Vyznačíme si hranici např. pomocí dřívek, 
písku, nebo provázku. Nyní už můžeme začít s výkopem jámy, a to buď s pomocí firmy, která se o výkop postará bagrem 
ve velmi krátkém čase, nebo za pomocí šikovných manželů, kolegů a přátel. Po vykopání dno zasypeme (15 cm) štěr-
kem o frakci 20 – 30 mm, současně po obvodu výkopu pod úroveň základové desky, v rovině štěrkového podsypu 
instalujeme drenáž, kterou je nutno vést dle místních podmínek co nejdál od umístění bazénu!!!  
Drenáž prosím nepodceňujte z důvodu nepředvídatelnosti spodní vody!!! 
    

Základovou desku armujte pomocí kari sítě o doporučeném rozměru 100x100x6 cm, umístěné v první třetině výšky 
základové desky. Základovou desku pod technologickou šachtu není nutné armovat. Použitý beton doporučujeme  
v kvalitě C16/20. Betonáž je nutné provádět velice pečlivě, aby byla dodržena maximální vodorovnost základové desky. 
V případě, že se jedná o bazén přelivový, je potřeba betonovou desku následně vylít nivelací, aby bylo dosaženo 
maximální roviny z důvodu přelivu. 

Odvodnění základové desky: 

Odvodnění základové desky je velmi důležitou součástí stavební přípravy. Srážková nebo případně spodní  

voda může způsobit deformace skeletu bazénu, z tohoto důvodu musí být provedeno odvodnění drenáží pryč od 

bazénu.  

Samospádné odvodnění:  
Drenážní potrubí položíme ve spádu směrem k odvodu vody (uložení obvodové drenáže do 10 cm nad základovou 
deskou). Systém se vyplatí vylepšit o tzv. kontrolní šachtici, která umožní kontrolu průchodnosti a případné vyčištění. 
Drenážní potrubí je nutné zakrýt před zasypáním štěrkem vhodnou geotextilií. Obvodová drenáž musí být uložena 
výhradně v drti a nesmí být obetonována. Musí spádem (1 cm / 1 m) odvádět vodu od bazénu. 

Drenážní komplet:  
Jako šachtice se používá KG roura o průměru cca 30 cm umístěná svisle. Dno této trubky musí být minimálně 50 cm 
pod úrovní konečných nivelet bazénové základové desky. Na dno této trubky doporučujeme nasypat štěrk (kamení). 
Rouru umístěte a zajistěte v poloze kolmo k základové desce. Roura slouží jako jímka pro spodní a srážkovou vodu  
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a musí být opatřena ponorným čerpadlem. Toto čerpadlo se musí spínat automaticky při zvýšení hladiny vody v dre-
nážním kompletu a musí být nepřetržitě připojeno zemním kabelem ke zdroji el. proudu. Přívodní kabel musí být při-
veden z domovního rozvaděče, nesmí být zapojen přes rozvaděč v technologické šachtě. Zde je potřeba počítat  
s tím, že odčerpaná voda bude muset být někam odvedena. Dejte pozor, aby se Vám odčerpaná voda nedostala zpět 
pod bazén.  

K odvodnění základové desky bazénu je nezbytné zhotovit odvodnění bezprostředního přilehlého okolí nad základovou 
deskou po celém obvodu bazénu. Takto zhotovená obvodová drenáž se napojí do drenážní šachtice (uložení obvodové 
drenáže do 10 cm nad základovou deskou). Obvodová drenáž musí být uložena výhradně v drti a nesmí být obetono-
vána.             

Po odvodnění základové desky:  

Dno zhutníme a položíme armovací sítě tak, aby byly přesně v první třetině výšky! Poté můžeme přidat betonovou 
směs, ale musíme dbát na to, aby dno mělo vodorovně vyváženou rovinu (bez výstupků, kamenů, atd.). Výška betonové 
desky musí být minimální tloušťky 20 cm. Povrch musí být hladký z důvodů případného poškození dna bazénu. 
V případě přelivového bazénu (vířivky přelivové) je potřeba horní desku vylít nivelací, aby bylo docíleno 100% 
přesnosti, protože by jinak byla vidět špatně se přelívající hrana na bazénu, každá nerovnost desky i spád!!!  

V případě, že plánujeme protiproud v bazénu, musíme ještě vyhloubit jamku navíc pro instalační šachtu, nebo v pří-
padě, že má bazén vnější schodiště! Po vytvrzení (vytuhnuti) dno pokrýváme XPS (extrudovaným polystyrénem) o 
tloušťce 3 cm, na který se pak může opatrně položit bazénová vana. Ještě před vložením plastové vany do jámy je 
potřeba celý plastový bazén obložit XPS (extrudovaným polystyrénem) nejlépe o tloušťce 3 cm. Po instalaci zateplení, 
je potřeba desky nařezat žiletkovým nožem svisle dolů aspoň na 3x, aby polystyrén dolehl na stěnu bazénu, při beto-
náži nevznikala vzduchová kapsa mezi stěnou bazénu, a polystyrenem. V případě že jede bazén z naší výroby zatep-
len, je potřeba toto zateplení nařezat, není možné udělat před přepravou bazénu. Dále protáhnout roxorový drát 
přes žebra (u hloubky 1,5: (ø 8 mm, přes otvory-4 řady) a u hloubky 1,2: (ø 8 mm, přes otvory-3 řady)), poté můžeme 
veškeré potrubí a elektriku svést do jedné šachty, která by měla být poblíž bazénu, nebo k filtraci, ale elektrický zdroj 
v šachtě, kde je filtrace, musí být vždy pod ochranou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem! Nyní připojíme čis-
tičku vody, světla a všechny různé doplňky co máme v bazénu. Zkontrolujte, zda jsou trysky, světla, skimmer a další 
komponenty dotaženy a jestli není někde povolený šroub! Když máme hotovo, začneme pracovat na fixaci bazénu, a 
to dřevěným bedněním tak, abychom při dobetonovávání zabránili deformaci. 

Rovnání horní hrany bazénu:                         

   Stěny bazénu jsou velmi pružné, ohebné a z tohoto důvodu je potřeba při betonáži velice dbát na jejich vyrovnání, 
aby při konečném výsledku byla zaručena precizní rovina stěn bazénu. Stěny mohou být od výroby prohnuté  
a zvlněné, ale toto zvlnění nebo prohnutí se velice jednoduše vyrovná, a to dřevěným bedněním. 

 

Příklad: 
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Nákres fixace dřevěným bedněním: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Bednění slouží k fixaci bazénu, aby nemohlo dojít k případné deformaci při obetonování stěny! 
Stěnu bazénové vany je třeba rozepřít v dolní i střední části, aby nedošlo k deformaci vlivem tlaku betonové směsi.
               
Obetonování: 
Mějme na paměti, že jde o plastový bazén, tudíž musíme dodržovat pravidla, aby nedošlo k deformaci stěn vlivem 
betonové směsi. Samotné obetonování je činnost, která vyžaduje pečlivost a trpělivost. Při obetonování, musíme 
současně bazén dopouštět vodou, aby se tlak stěn vyrovnával - vyhneme se tak případné deformaci stěn vany bazénu. 
Napustíme 30 cm vody a začneme obhazovat skelet bazénu cca 25 cm, po zatuhnutí pokračujeme stejným způsobem. 
Vždy však musí být v bazénu o něco více vody, než je výška betonu. Stěnu postupně zahazujeme  
a zhutňujeme zeminou. Musíme být obezřetní a neustále kontrolovat rovinnost bazénu, hlavně horních hran  
a případné prohyby ihned vyrovnat, buď dopouštěním vody, nebo přidáváním betonové směsi. Jednotlivé vrstvy musí 
být natolik pevné, aby nedošlo ke zborcení bazénu. Je přísně zakázáno beton pěchovat, nebo jiným způsobem 
hutnit! Betonovat můžeme suchým betonem. Nikdy ne celý bazén v jedné etapě zalít mixem! Domíchávač by se 
neměl při betonáži bazénu vůbec použít!  

Skimmer by neměl být úplně obetonovaný z důvodu možné výměny a přístupu. Proto jej obložíme polystyrénem tak, 
aby nebyl úplně obsypaný betonovou směsí. Když už máme celý obvod bazénu zasypán betonovou směsí, začneme 
přidávat směs ještě pod okraj bazénu, aby došlo ke zvýšení odolnosti krajů bazénu.  

Doporučení:  
Obetonování bazénu doporučujeme k dosáhnutí nejlepších výsledků obetonovávat v rozmezí 4-6 dnů, aby mohl 
beton ukládaný po vrstvách (cca 25 cm) dobře ztuhnout. 

Pokud plánujeme dlažbu kolem bazénu, je třeba myslet na detaily, které jsme si ujasnili hned na začátku. Například, 
zda máme v plánu dlažbu, budeme přizpůsobovat práci při obetonování samotného bazénu s terénem kolem,  
kde chceme dlažbu pokládat. V případě, že máme v plánu zastřešení, je potřeba přípravné stavební práce provést  
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už při pokládání dlažby, protože v místě, kde budou pojezdové dráhy, se dlažba nedává a dráhy musí být umístěny  
na betonovém podloží. 

Šachta: 
Horní okraj technologické šachty doporučujeme usadit maximálně o 30 mm nad finálním povrchem, který bude kolem 
bazénu (v případě, že budete mít zastřešení, tak dejte pozor na to, aby nedošlo ke kolizi s přejezdem čela zastřešení, 
nebo koleje zastřešení nezasahovaly do místa šachty). Šachtu je vhodné usadit do 5ti metrů od bazénu.  
V případě, že nebudete chtít šachtu nad úroveň finálního povrchu, tak musí být kolem šachty provedené dostačující 
odvodnění srážkové vody. Pro správné usazení technologické šachty je důležitá výška podkladového betonu. Šachty 
jsou těchto rozměrů: válcová stojatá na filtraci o vnějším Ø 1,3 m, výška 1,21 m (výška je včetně poklopu), obdélníková 
šachta na filtraci, protiproud, o vnější velikosti délka 1,62 m, šířka 1,36 m, výška 1,21 m (výška je včetně poklopu). 
 
Usazení šachty: 
Na štěrkopískové dno se provede betonáž armovaného podkladního betonu o tloušťce min. 100 mm.  
Beton musí být vyrovnaný a bez ostrých výstupků. Šachta se usadí na základovou desku, připojí se potřebné potrubí, 

hadice a elektrický přívod v chráničce. Okolo betonové desky přijde položit drenážní trubka tak, aby spádem odvedla 

případnou povrchovou a spodní vodu od pláště šachty, jako u skeletu bazénu. Samospádné odvodnění: drenážní 

potrubí položíme ve spádu směrem k odvodu vody (uložení obvodové drenáže do 10 cm nad základovou deskou).  

Systém se vyplatí vylepšit o tzv. kontrolní šachtici, která umožní kontrolu průchodnosti, případně její vyčištění. 

Drenážní potrubí je nutné zakrýt před zasypáním štěrkem vhodnou geotextilií. Obvodová drenáž musí být uložena 

výhradně v drti a nesmí být obetonována. Musí spádem odvádět vodu od šachty. Po připojení všech potřebných částí 

se šachta samonosná obsypává štěrkopískem, nesamonosné provedení se obetonovává polosuchým betonem.  

Po přilepení potrubí, je potřeba toto potrubí podbetonovat polosuchým betonem, aby se nemohlo pohnout s 

technologií uvnitř šachty, při následném zásypu dochází k sedání písku, zeminy. Toto sedání by mohlo vy křivit 

technologii z vnitřní strany, která by následně neseděla a nemusela by těsnit na šroubových prostupech. 
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Připojení trysek: 

Flexi hadice se vlepí do připraveného T-kusu a vyspáruje se směrem k šachtě, kde se vlepí její druhý konec. Všechny 
lepené spoje je potřeba dobře očistit čističem Tangit. Při lepení použijte raději větší vrstvu lepidla. U rozvodového 
potrubí je kladen důraz na zachování spádu potrubí z důvodu jeho možnosti odvodnění na zimní měsíce! 
 

1. Připojení Skimmerové provedení bez Protiproudu.  

 

 

 

 

 

 

2. Připojení Skimmerové provedení včetně Protiproudu. 

 

 

 

 

 

 

3. Připojení Přelivové provedení bez Protiproudu.  
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4. Připojení Přelivové provedení včetně Protiproudu. 

 

 

 

 

 

 

 

Připojení Skimmeru: 

Skimmer připojíme mufnou s vnitřním závitem, do které po očistění čističem vlepíme redukci na vnitřní průměr  
50 mm a po vlepení redukce našroubujeme závit. Závit je potřeba omotat těsnicí šňůrou nebo teflonovou páskou.  
Po našroubování (dotažení) vlepíme do konce po očištění čističem potrubí PVC 50 nebo PVC Flexi hadice 50 mm, která 
se potáhne až k šachtě na sání filtrace. Na rozvodové potrubí je kladen důraz na zachování spádu potrubí,  
z důvodu jeho možnosti odvodnění na zimní měsíce! Potrubí je dobré zabalit do Mirelonu, z důvodu tepelné izolace, 
aby se voda v zemi neochlazovala.  

 

Rozměry Skimmeru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připojení světla:             

Každé světlo od naší firmy je potřeba nechat připojit elektrikářem, aby nedošlo ke zvolení malé tloušťky kabelu!  
Při betonáži je potřeba provést kontrolu, zda kolem kabelu světla nekape voda, pokud ano, z vnitřní strany světla  
je průchodka, kterou je potřeba dotáhnout při případném kapání kolem kabelu. Ke světlu se tato tloušťka odvíjí  
od vzdálenosti světla k transformátoru. Při špatném použití tloušťky přípojného kabelu mezi světlem  
a transformátorem může světlo nedostatečně svítit! Na vnější straně světla je umístěn kabel, ten je potřeba umístit do 
hadice a nasadit do vývodu světla. Dále na tuto hadici je potřeba nasadit chráničku proti poškození kabelu  
do země. Připojovací kabel od světla je dobré umístit do krabice (šachty 20 x 20 cm), kde se spojí s propojovacím 
kabelem od transformátoru. Tato krabice slouží k jednoduché kontrole spoje a případné výměně kabelu. 
Transformátor je potřeba umístit na suché místo, mimo šachtu (altán, pergola, vodotěsná šachtice). Je potřeba mít na 
paměti u halogenového světla zapínání vypínačem, tento vypínač doporučuje umístit na místo, kde bude dobře 
ovladatelný ve večerních hodinách. Přes vypínač půjde zdroj od transformátoru dále do světel. Provedení světel LED 
je podobné s tím, že mezi transformátorem a světly je umístěn synchronizér, kterým je možné dálkovým ovladačem 
světla zapnout a měnit barvy, umístění synchronizéru by mělo být na viditelném suchém místě, aby mezi dálkovým 
ovladačem a synchronizerém nebyla překážka, která by špatně přenášela signál.  Připojení elektrického přívodu musí 
být vždy připojeno pod proudovým chráničem z důvodu bezpečnosti. Světlo je chlazeno vodou, nezapínat světlo, 
pokud je bazén bez vody.  

Připojení Vzduchovače: 
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Vzduchovač musí být umístěn maximálně do 10 m od bazénu. Pozor! U vzduchovače je velice důležité, aby byl vždy 
připojen 0,5 m nad hladinou vody v bazénu!  Je to z toho důvodu, že kdyby vzduchovač nebyl zapnutý, mohlo by dojít 
k zpětnému vracení vody do vzduchovače a případnému úrazu, nebo poškození vzduchovače. Přívodní kabel musí být 
připojen do zásuvky (230V), která bude mít připojení přes proudový chránič. Elektrický přívod k vzduchovači musí být 
vždy připojen pod proudovým chráničem z důvodu bezpečnosti. Je tedy potřeba nechat připojit elektrikářem!!! 
 

Před napouštěním bazénu je potřeba zkontrolovat ventily zda jsou v poloze „zavřeno“: 

V případě rovnoběžné polohy páky ventilu s jeho tělem je ventil otevřený. V případě, že je ventil v poloze kolmo,  

je ventil zavřený. Počet ventilů se liší podle typu bazénu. Při napuštění bazénu je potřeba zkontrolovat všechny 

šroubové spoje, zda nikde nekapou, nebo zda není potřeba dotáhnout šroubové spoje. Po napuštění bazénu je po-

třeba ventily přepnout do pozice „otevřeno‘‘ a zkontrolovat všechny šroubové spoje, zda nikde nekapou, nebo zda 

není potřeba dotáhnout šroubové spoje. Pokud by prosakoval lepený spoj, přetáhne se lepidlem dodaným k lepení 

spojů.  

 
Nákres pozice ventilu: 
 

  

 

Po kontrole všech spojů je možné ventily dát do této polohy: 

1. Sání čerpadla               ‘‘otevřeno‘‘ 

2. Výtlak do trysek ‘‘otevřeno‘‘ 

3. Sací tryska   ‘‘zavřeno‘‘ (přepneme do polohy ‘‘otevřeno‘‘ v případě připojení   
                    vysavače - potřeby vysávání bazénu).  
 

U skimmerového bazénu je první kulový ventil na potrubí vedoucím ze skimmeru před oběhovým čerpadlem, 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. Násle-
dují ventily, které jsou v technologii za předpokladu, že máte součástí bazénu 
technologii na úpravu vody, tepelné čerpadlo, či jiné externí zařízení,  
které potřebuje být napojené na potrubí technologie a neobsahuje vlastní inte-
grované uzávěry. Tyto ventily jsou instalovány jako tzv. „bypass“. Tento „bypass“ 
se instaluje na potrubí za filtrační nádobou, další podmínky instalace jsou dle za-
řízení, pro které je „bypass“ vyhotoven. „Bypass“ se skládá zpravidla ze tří kulo-
vých 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 (napří-
klad kvůli údržbě), musí být ventil číslo 2 otevřený a ventily číslo 1 a 3 zavřené. 
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POZOR: Při otevírání a zavírání ventilu musí být vypnuto čerpadlo (oběhové, protiproudu, masážní,…) uzavíraného 
               okruhu. 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 převlečených matic na stranách zpětného ventilu a následně lze 
               zkontrolovat, zdali nějaké cizí těleso nepřekáží správné funkci zpětného ventilu. 

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. Je potřeba nastavit 
pravidelné spouštění oběhového čerpadla filtrace. To můžete udělat přes spínací hodiny (časovač).  
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. Samozřejmě máte 
možnost s touto dobou filtrace pohybovat v návaznosti na okolnostech vaší bazénové technologie a ostatních výše 
zmíněných faktorů působících na bazénovou vodu. 
    
Nyní je potřeba nastavit pískovou filtraci. Součástí této filtrace je vždy vícecestný ventil, 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 filt-
račního média. To, jestli je vhodná doba pro použití této funkce nám indikuje manometr (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. 
 
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 (slanou úpravou vody UV sterilizací, či ionizací),  
je po tomto základním nastavení třeba nastavit i ji, ale o tom více v kapitole „Typy úpravy bazénové vody“. Pokud 
technologickou úpravu vody v systému nemáte, musíte upravit vodu externí dezinfekcí, ale o tom více v kapitole 
„Bazénová chemie“. 
 
 
Mechanické čištění bazénu: 
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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. 
 

Manuální - čistí vše, co s jejich pomocí vysajete. Zapojení je stejné jako u poloautomatických vysavačů. Připojením vysa-
vačové hadice přes skimmer a vysavačovou (sací) trysku u přelivových bazénů. Fungují na principu podtlaku vytvořeného 
oběhovým čerpadlem. Pomocí teleskopické tyče pak můžete hlavici vysavače posouvat na jakékoli místo v bazénu. Ne-
čistoty jsou shromažďovány ve filtrační nádobě. Manuální vysavače jsou vhodné pro vyčištění většího množství nečistot 
z bazénu přes funkci „odpad“ na filtraci.  
 
Poloautomatické - čistí dno bazénu. Zapojení se provádí napojením vysavačové hadice přes skimmer či vysavačovou 
(sací) trysku u přelivového bazénu. 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. 
       

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. Ne-
čistoty jsou shromažďovány ve filtrační části vysavače.  

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. S těmito body souvisí i případné zavzdušnění technologické části.  
V případě, že dojde k zanesení a neprůchodnosti technologie, může vlivem zvýšeného 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.  

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 koš sání 
z přelivového žlábku. Pro oba typy bazénů platí košík hrubých nečistot v oběhovém čerpadle, a nakonec samotná fil-
trační 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.  

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.  
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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 vtoko-
vého 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 čerpa-
dlo. V ideálním případě si oběhové čerpadlo nasaje vodu ihned a zaplní kompletní technologii. Pokud by se vám  
to napoprvé nepovedlo, postup opakujte.  
 

Bazénová chemie: 
Všechnu potřebnou chemii najdete na našich stránkách.  Ideální hodnoty v každé bazénové vodě: 
 
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) 

 
POZOR: Dbejte na bezpečnost dětí a domácích mazlíčků. 

ZABEZPEČTE VŠECHNY NEBEZPEČNÉ LÁTKY! 
 

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 ioni-
zátorem používat i chlorovou dezinfekci. Oproti technologii bez úpravy vody ionizací je potřebné množství chloru sní-
ženo 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. 
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Úprava vody elektrolýzou slané vody: 
Tato 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 pro-
centech, 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 důvodu 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.  
 
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: 
Základní druhy ohřevů bazénové vody jsou – solární ohřev, elektrické topení, tepelný výměník a tepelné čerpadlo.  
V případě, že nemáte ve stávajícím bazénu ohřev bazénové vody, není se čeho bát. Každý ohřev bazénové vody  
se za určitých podmínek může nainstalovat 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Protiproud: 
Protiproud je zařízení, které je umístěné na kratší stěně bazénu. Výhodou protiproudu je jeho snadné ovládání. Regu-
lovat 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 roz-
pohybuje vodu a přes zúženou trysku zvýší koncovou rychlost. Díky tomu dokáže čerpadlo vytvořit takový tlak, že si v 
bazénu menších rozměrů příjemně zaplavete. Protiproudové čerpadlo nevytváří podtlak, proto je pro správnou funkci 
důležité mít čerpadlo zavodněné. 
POZOR: Vestavěné protiproudy lze instalovat pouze při výrobě nového bazénu. 
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  Foto připojení protiproudu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtrace:  

Před jakoukoli manipulací s 6-ti cestným ventilem, zejména pak při přepínání funkcí ventilu nesmí být spuštěno 
oběhové čerpadlo!  
 
1. Stiskněte páku 6-ti cestného směrem dolů a otočte ji do polohy BACKWASH (Proplach). Je nutné si uvědomit, že při 
     použití této funkce ventilu bude z vývodu proudit značné množství vody! 
 
2. Zavodněte čerpadlo a spusťte jej dle pokynů (zkontrolujte, zda jsou všechna sací a vratná potrubí otevřená), 
     aby se filtrační nádoba naplnila vodou. Jakmile začne proudit z vývodu Waste (odpad) voda, systém je zavodněn. 
 
3. Před zvolením jakékoliv jiné funkce je nutné jakékoliv nové filtrační medium důkladně propláchnout. 
    Proplachování media může trvat i několik minut, počítejte tedy i se ztrátou bazénové vody. Funkci „Proplach“ 
    ukončete, jakmile bude z vývodu proudit čistá voda - čistotu vody sledujte v průhledné části potrubí - průhledítko. 
 
4. Vypněte čerpadlo a nastavte ventil do polohy RINSE (Zafiltrování). Spusťte čerpadlo a nechte jej běžet, dokud voda 
     v průhledítku nebude čistá. Vypněte čerpadlo, nastavte ventil do polohy FILTER (Filtrace) a spusťte čerpadlo. 
     Filtrace nyní pracuje v normálním filtračním režimu a odfiltrovává z bazénové vody nečistoty. 
 
5. Zkontrolujte, zda ze systému a filtru neuniká voda a v případě potřeby dotáhněte připojení, šrouby nebo 
     matice. 
 
6. Po určité době filtrování bazénové vody začne manometr vykazovat vyšší tlak, a to znamená, že je filtrační medium 
    zanesené nečistotami. V této době je nutné provést „Proplach“. Při proplachování filtračního media postupujte 
    stejným způsobem, jak je popsáno výše, a to včetně funkce usazování. Proplach provádějte, pokud bude 
    manometr vykazovat tlak cca 1,7 - 1,9 bar. 
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Poznámka: Během prvního čištění nové bazénové vody bude možná nutné proplachovat filtrační medium častěji, 
                     protože tato voda obsahuje více nečistot. 
 
 
Zazimování bazénu: 
Už před ochlazením, nejlépe na podzim, je nutné provést zazimování bazénu. Začneme tím, že vodu v bazénu 
vypustíme min. 20 cm pod vtokové i odtokové otvory, trysky, případně pod protiproud, světla! Nikdy bazén 
nevypouštíme celý! V žádné z částí technologie bazénu nesmí zůstat voda (čerpadla, filtrační nádoba, potrubí, 
přelivový žlábek, tepelné čerpadlo, solnička, tepelný výměník apod.). Dále vypustíme vodu z potrubí filtrační šachty, 
ze solárního ohřevu, elektrického ohřevu a protiproudu. Potrubí do bazénu musí být připojeno vždy tak, aby bylo  
ve spádu do filtrace, nebo do trysek, aby voda při zazimování odtekla a nedošlo tak v vu k případnému roztrhání. 
Důležité je rozpojit všechna šroubení či ventily a nechat je tak po celou zimu rozpojené. U solárního ohřevu je nutné 
vyjmout zpětnou klapku, vymontujeme čerpadlo filtrace, protiproudu, vypustíme vodu z filtrační nádoby a přepneme 
šesticestný ventil do polohy vyprázdnění. Vymontujeme manometr, bazénové trysky, potrubí a protiproud uzavřeme 
zátkami. Poté ještě zkontrolujeme, zda ve skimmeru, protiproudu, tryskách a v potrubí není žádná voda, aby nedošlo 
k roztrhání mrazem! Pokud je Váš bazén vybaven nerezovým žebříkem (schůdky), doporučujeme vám,  
abyste schůdky vyjmuli z uložení a ošetřili je přípravkem Silichrom. 

Vodu ošetříme speciálním zazimovacím přípravkem, ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNU - 1 l. Přípravek je určen pro zazimování 
bazénů. Působí proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování vápníku v bazénové vodě.  

Dále je nutné zabezpečit, aby bazénová voda nezamrzla. Na hladině bazénu se nesmí udělat 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 i PET lahve, které 
naplníte z části pískem. Lahev musí být v bazénové vodě ponořena cca ze 2/3. Pokud zvolíte použití PET lahví, tak je 
musíte 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. 

Nakonec bazén přikryjeme ochrannou plachtou proti nečistotám, kterou zatížíme např. dlažebními kostkami,  
nebo zafixujeme pomocí háčků. U bazénu včetně zastřešení uzavřeme kryt a zamkneme zámky.  

Odzimování bazénu: 
Bazén by měl být zprovozněn, až když teplota bazénové vody dosáhne 10°C. Při těchto teplotách bazénové vody se 
zvyšuje možnost růstu řas, tvorba a množení bakterií a různých mikroorganizmů a je tedy nutné zahájit údržbu 
bazénové vody.  

Zprovoznění technologie: 

1. Vyjměte z bazénu dilatační plováky (případně PET lahve). Pomocí síťky odstraňte z bazénu hrubé nečistoty 
    (listí, jehličí, atd.). 

2. Zavřete všechny ventily technologie (sání, výtlak oběhového, případně protiproudého čerpadla začněte 
    dopouštět bazénovou vodu. 

3. Namontujte zpět čerpadla (pokud byla demontována) a ostatní technologii. Při zpětné montáži jsou  
    veškerá spojení technologických zařízení připojována pomocí plastového šroubení vybavených  
    těsnícími pryžovými „O“ kroužky. Před montáží se ujistěte o čistotě dosedacích ploch a drážek  plastového 
    šroubení. Před dotažením „O“ kroužky opatřete vhodným prostředkem, doporučujeme nanést malé 
    množství silikonové vazelíny, aby nedošlo k přetočení a poničení tohoto těsnění.  

4. Toto platí i pro montáž ostatních spojovacích prvků, například montáž šesticestného ventilu. Všechna 
     plastová šroubení utahujte opatrně tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození!!! 
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5. Otevřete ventily. Po zaplavení technologie se přesvědčte o těsnosti spojů. Pokud zjistíte jakýkoliv únik 
    bazénové vody, je nezbytné spoj dotěsnit – například opatrným dotažením spojů, nebo opětovnou 
    demontáží a montáží šroubových spojů. 

6. 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. Také se přesvědčte, že je vlasový filtr oběhového 
    čerpadla naprosto čistý. 

7. Pokud je vše v pořádku, zapněte čerpadla. Zapnutím čerpadel se přesvědčte o těsnosti všech 
    demontovatelných spojů. Pokud technologie vykazuje jakýkoliv únik vody, postupuje dle pokynů  
    uvedených v odstavci 5. 

 Důležité upozornění: Nikdy nepřepínejte funkce šesticestného ventilu za chodu oběhového čerpadla.  
                                          Mohlo by dojít k jeho poškození!!! 

8. 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  protiproud vypnout/zapnout.  

9. 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 jakýkoliv problém, který byste nebyli schopni odstranit,  
    kontaktuje naše „Servisní středisko“. 

 

Hlavní zásady údržby bazénové vody: 

1. Nejdůležitějším faktorem pro údržbu bazénové vody je dodržování předepsaných hodnot pH vody a  
     volného Cl (chlóru). Předepsané hodnoty jsou v rozmezí pH 7,2 – 7,6 a pro chlór platí hodnoty Cl 0,1 
     - 0,6. Tyto hodnoty je možné měřit v podstatě jakýmkoli běžně dostupným testerem. Měření těchto   
    hodnot provádějte vždy ve stejnou denní hodinu, nejlépe ráno po ukončeném filtračním cyklu.    
    Hodnoty pH a Cl se během dne mohou i dost výrazně měnit, a to v závislosti na slunečním osvitu, počtu 
    koupajících se osob a podobně. 

2. Po napuštění bazénové vody do provozní výšky změřte nejprve hodnoty pH vody. V případě nutné  
    korekce hodnot používejte vždy pouze doporučené chemické prostředky = dodržujte i návody na  
    aplikaci, prostředky nesmějí být v dosahu dětí!! 

Malá rada: pokud měřením pH vody zjistíte větší odchylku než dva stupně, aplikujte prostředek na snížení pH v 
                     menších dávkách, než je uvedeno v návodu. Rozdělte snižování hodnoty pH i do několika dní. 
Například: naměříme hodnotu pH 8,0, aplikujte potřebné množství prostředku na snížení pH, ovšem toto 
                     množství rozdělte do třech dávek, ve třech dnech.  

3. Pokud pro údržbu bazénové vody používáte pouze chemické prostředky, změřte hodnotu volného Cl v 
    bazénové vodě, případně aplikujte prostředek dle návodu do bazénové vody. Pokud používáte  
    chlorové tablety, mějte na paměti, že tyto tablety nesmějí být umístěny delší dobu ve skimmeru  
    zejména při vypnutém oběhovém čerpadle. V tomto případě se ve skimmeru a v potrubí tvoří velmi  
    vysoká koncentrace Cl a ta může způsobit i výrazné poškození vlastní technologie!!! Tablety  
    doporučujeme umístit do běžně dostupných plováků (plovoucích dávkovačů chlóru). Při používání  
    chlorových tablet je důležitá častá kontrola koncentrace volného Cl. V případě dlouhodobějšího  
   „přechlorování“ může dojít i k razantním změnám na barevnosti skeletu bazénu, případně folie.  
    Přechlorováním podporujete i případný vznik koroze na kovových součástích technologie bazénu,  
    popřípadě zastřešení. 
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4. Pokud pro údržbu bazénové vody používáte UV lampu, je nutné i v tomto případě dodržet doporučené 
     hodnoty pH. Je možné, že v průběhu provozu dojde ke zhoršení kvality bazénové vody, proto mějte vždy 
     připraven i podpůrný chlorový přípravek, který případně aplikujte dle návodu. 

5. Pokud pro údržbu bazénové vody používáte ionizátor, je nutné i v tomto případě dodržet doporučené 
     hodnoty pH. V tomto případě doporučujeme kontrolovat (pomocí testeru) i přítomnost procenta Cu 
     (mědi) ve vodě. Je nutné, aby nedošlo k překročení doporučených hodnot. V případě  překročení těchto 
     hodnot, zařízení na několik dní odstavte z provozu a znovu změřte hodnotu Cu. V případě zprovoznění 
     bazénu nastavte řídící jednotku na několik filtračních cyklů na plný výkon, poté změřte testerem Cu. Jakmile 
     zjistíte přítomnost Cu ve vodě, snižte výkon řídící jednotky na hodnoty uvedené v návodu. Je možné, 
     že v průběhu provozu dojde ke zhoršení kvality bazénové vody, proto  mějte vždy připraven i podpůrný 
     chlorový přípravek, který případně aplikujte dle návodu. 

6. Pokud pro údržbu bazénové vody používáte solinátor (mořskou sůl) dodržujte i v tomto případě  
     doporučené hodnoty pH. Při úpravě pH vody používejte pouze prostředky k tomuto určené. Při  
     zprovoznění bazénu nastavte řídící jednotku na několik hodin na plný výkon, změřte hodnotu  volného Cl a 
     zařízení nastavte dle návodu 

 

Na závěr pár zkušeností a rad: 

Pokud „startujete“ bazén, tedy dopustíte bazénovou vodu, namontujete a spustíte technologii, často se stane,  
že voda ztratí původní barvu. Zdá se kalnější, někdy i získá zabarvení a podobně. Toto je běžný jev, protože jste dopustili 
novou vodu, aplikovali chemické prostředky a spustili technologii. Bazénová voda prostě začala reagovat  
s chemickými prostředky, se spuštěním technologie (ionizátor, solinátor, apod.) a proto může dojít k reakcím  
v bazénové vodě. Tedy například k reakcím solí nebo kovů, které jsou a budou vždy součástí bazénové vody.  
Proto vždy před jakoukoli aplikací dalších chemických prostředků, před zvyšováním výkonu řídících jednotek 
instalovaného zařízení, dejte raději přednost prodloužení filtračních cyklů. Pokud filtrační cyklus prodloužíte, 
doporučujeme po dvou dlouhých cyklech provést proplach filtračního media. 

 

 

Děkujeme, že jste si vybrali výrobky naší společnosti. 
 

 

 

                                  

www.bazenygluc.cz 

 


