Allmänt och vattenkemi

Filtrering:

Swimmingpoolen vill ha kontinuerlig översyn och skötsel. Rätt skött klarar sig
utrustningen bättre och håller längre.

Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen minst 4 ggr/dygn.
Reningsverket kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används
och temperatur etc. Sandﬁltret skall backspolas var 7 –14:e dag.
Stäng av värmare vid backspolning! Inspektera bräddavloppets silkorg
dagligen och töm vid behov så att ej stopp uppstår. Gäller även silkorg i
pumpen. Sandﬁlter och pump skall tömmas vid frostrisk, manometer och
siktglas skall plockas in. Läs separat vinter instruktion. Vid vårstart och återmontering av manometer, dra för hand, ej för hårt så att anslutning i ventilen
spricker.

Backspolning:
Stäng av pump och värmare samt ev. annan utrustning.
Vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
Starta pumpen och låt gå i ca: två minuter.
Stäng av pump och ställ in läge rinse, renspolning.
Starta pumpen och låt gå ca: 15 sek.
Stäng av pump och vrid till ﬁlterläge.
Starta pump och värmare samt ev. annan utrustning.

Rekommenderade värden:
pH-värde
Alkalinitet

7,2-7,6
80-120 ppm

Desinfektion:

Lägen på centralventilen:
Filter:
Backwash:
Rinse:
Waste:
Closed:
Recirculate:

Vattenkemi:
Kontrollera poolens vattenbalans samt klorvärde. pH-värdet är viktigast.
Obalanserat vatten med felaktigt pH-värde kan skada utrustning i poolen.
Testset är färskvara och bytes var eller vartannat år beroende på typ.
Förvaras mörkt, torrt och skyddas från frost. Förvara poolkemikalierna
oåtkomligt för barn. Se Folkpools poolvårdsguide för ytterligare information.
Utökad vattentest kan erhållas från Folkpool.

Filtrering, normalläge.
Backspolning, renspolning av ﬁlter ut i avlopp.
Renspolning av ventil efter backspolning.
Avlopp, förbi ﬁlter direkt till avlopp.
Stängd.
Cirkulation, enbart vattencirkulation, förbi ﬁlter.

Filtrering/Filter
Avlopp/Waste
Renspolning/Rinse
Vinterläge/winter

Stängd/Closed
Cirkulation/Recirculate
Backspolning/Backwash

Klor (andra desinfektionsmedel förekommer).
Klor (fritt)
0,7-1,5 ppm (tillfälligt högre efter chockklorering).

Övrigt:
Temperatur

max +28°C gäller linerpooler.

Vinterstängning:
Poolen skall vinterstängas i god tid för att undvika frysskador. Lämpligen när
temperaturen sjunkit till ca +10°C. Alla komponenter utomhus töms på
vatten. Pumpmotorn plockas in. Följ separat vinterinstruktion för er poolanläggning beroende på typ av utrustning.

Art.nr. 9150104

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Säkerhet:
Täck över med barnsäkert poolöverdrag då poolen inte används.
Om inhägnad används för barnsäkerhet skall grind stängas och låsas.
Överdrag sparar värme och kemikalier.
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Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen minst 4 ggr/dygn.
Reningsverket kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används
och temperatur etc. Sandﬁltret skall backspolas var 7 –14:e dag.
Stäng av värmare vid backspolning! Inspektera bräddavloppets silkorg
dagligen och töm vid behov så att ej stopp uppstår. Gäller även silkorg i
pumpen. Sandﬁlter och pump skall tömmas vid frostrisk, manometer och
siktglas skall plockas in. Läs separat vinter instruktion. Vid vårstart och återmontering av manometer, dra för hand, ej för hårt så att anslutning i ventilen
spricker.

Backspolning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stäng av pump och värmare samt ev. annan utrustning.
Vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
Starta pumpen och låt gå i ca: två minuter.
Stäng av pump och ställ in läge rinse, renspolning.
Starta pumpen och låt gå ca: 15 sek.
Stäng av pump och vrid till ﬁlterläge.
Starta pump och värmare samt ev. annan utrustning.

Lägen på centralventilen:
Filter:
Filtrering, normalläge.
Backwash:
Backspolning, renspolning av ﬁlter ut i avlopp.
Rinse:
Renspolning av ventil efter backspolning.
Waste:
Avlopp, förbi ﬁlter direkt till avlopp.
Closed:
Stängd.
Recirculate:
Cirkulation, enbart vattencirkulation, förbi ﬁlter.
Renspolning/Rinse
Filtrering/Filter

Cirkulation/Recirculate

Avlopp/Waste

Vinterläge/winter
Backspolning/Backwash
Stängd/Closed

Swimmingpoolen vill ha kontinuerlig översyn och skötsel. Rätt skött klarar sig
utrustningen bättre och håller längre.
Säkerhet:
Täck över med barnsäkert poolöverdrag då poolen inte används. Om inhägnad används för barnsäkerhet skall grind stängas och låsas. Överdrag sparar
värme och kemikalier.
Vattenkemi:
Kontrollera poolens vattenbalans samt klorvärde. pH-värdet är viktigast.
Obalanserat vatten med felaktigt pH-värde kan skada utrustning i poolen.
Testset är färskvara och bytes var eller vartannat år beroende på typ.
Förvaras mörkt, torrt och skyddas från frost. Förvara poolkemikalierna
oåtkomligt för barn. Se Folkpools poolvårdsguide för ytterligare information.
Utökad vattentest kan erhållas från Folkpool.

Rekommenderade värden:
pH-värde
Alkalinitet

7,2-7,6
80-120 ppm

Desinfektion:
Klor (andra desinfektionsmedel förekommer).
Klor (fritt)
0,7-1,5 ppm (tillfälligt högre efter chockklorering).

Övrigt:
Temperatur

max +30°C gäller linerpooler.

Vinterstängning:
Poolen skall vinterstängas i god tid för att undvika frysskador. Lämpligen när
temperaturen sjunkit till ca +10°C. Alla komponenter utomhus töms på
vatten. Pumpmotorn plockas in. Följ separat vinterinstruktion för er poolanläggning beroende på typ av utrustning.
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Filtrering:
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