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PREVÁDZKOVÝ PREDPIS BAZÉNA A ÚPRAVNE BAZÉNOVEJ VODY 

 

 

ZARIADENIE: 

Dodávka pozostáva z nasledujúcich celkov:  bazén 

 úpravňa bazénovej vody 

 svetlo, rebrík, ohrev, protiprúd a pod. 

 

Bazén slúži na kúpanie a rekreačné plávanie. Vypúšťanie bazéna je do kanalizácie samospádom 

otvorením ventilu, alebo pomocou čerpadla. 

Úpravňa bazénovej vody zabezpečuje kvalitu vody v bazéne. Voda z bazéna je saná cez skimmer a 

potrubie k čerpadlu, dopravovaná cez 6-cestný ventil do filtra, odkiaľ je vedená do bazéna . Na pieskovej 

vrstve filtra sa zachytia nečistoty obsiahnuté v bazénovej vode. Voda priteká do bazéna cez v stene 

zabudované prívodné trysky.  

 

OVLÁDANIE: 

Základným režimom sústavy je cirkulácia vody v bazéne cez úpravňu vody. Voda je saná cez skimmer a 

potrubie čerpadlom do filtra a tlačená späť do bazéna. 

Prietokom vody cez pieskový filter a jej čistením sa piesková vrstva zanáša, znečisťuje. Preto ju 

1x týždenne musíme vyčistiť, tzv. vyprať, prepnutím 6-cestného ventilu do polohy "PRANIE". 

Voda preteká pieskovou vrstvou vo filtri zdola nahor, vyplavuje zachytené nečistoty a odteká do 

kanalizácie. Filtrácia by mala bežať denne 8 - 10 hodín, prípadne podľa prevádzky. 

Pranie sa vykoná v prípade potreby cca 3 - 5 minút pokiaľ nezačne cez priezor tiecť čistá voda. 

Po praní nasleduje tzv. "DOPIERANIE". Pri praní sa piesok rozbíja a pri spätnom spustení filtrácie môže 

dôjsť k stiahnutiu piesku do bazéna. "DOPIERANIE" sa robí 30 - 60 sek. Jednotlivé režimy 6-cestného 

ventilu sú popísané v schéme zapojenia bazéna a úpravne vody. Potrebu prať a dopierať nám signalizuje 

manometer osadený na filtri, prať treba najneskôr pri tlaku 1,2 bar. 

 

FILTRÁCIA: 

Nastavenie prvkov v režime "FILTRÁCIA" 

 

 otvorený ventil - trysky 

 otvorený ventil - skimmer 

 zatvorený ventil - výpusť 

 6-cestný ventil v polohe " filtrácia " 
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PRANIE FILTRA: 

Nastavenie prvkov v režime "PRANIE" 

 

Pri praní je potrebné sledovať hladinu vody v skimmeri, v prípade potreby bazén dopustiť a tak dokončiť 

pranie, resp. po praní vždy dopustiť vodu do bazéna. 

 

 otvorený ventil - skimmer 

 otvorený ventil - trysky 

 6-cestný ventil v polohe "PRANIE" 

 

DOPIERANIE: 

Nastavenie prvkov v režime "DOPIERANIE"  

 

 otvorený ventil - skimmer 

 otvorený ventil - trysky 

 6-cestný ventil v polohe " DOPIERANIE" 

 

V prípade potreby po dopieraní dopustiť vodu do bazéna. 

 

VYPÚŠŤANIE BAZÉNA: 

Nastavenie prvkov v režime "ODPAD"  

 

 otvorený ventil - výpusť 

 otvorený ventil - trysky 

 zatvorený ventil - skimmer 

 6-cestný ventil v polohe "ODPAD" 

 

Pri vonkajších bazénoch je treba na zimné obdobie vypustiť celý systém. Nechať v bazéne cca 25 cm vody 

a naliať zazimovací roztok PURIPOOL. 

 

 

PRI MANIPULOVANÍ SO 6-CESTNÝM VENTILOM MUSÍ BYŤ CIRKULAČNÉ ČERPADLO 

VŽDY VYPNUTÉ Z ELEKTRICKÉHO PRÚDU! 
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REŽIMY 6-CESTNÉHO VENTILU: 

1 - FILTRÁCIA - voda od skimmera prechádza cez filter a ide cez trysky do bazéna. 

2 - PRANIE filtra - voda od skimmera prechádza cez filter zdola nahor a odchádza do kanalizácie. 

3 - DOPIERANIE - voda od skimmera je čerpadlom cez filter odvázaná do kanalizácie. 

4 - CIRKULÁCIA - voda od skimmera ide mimo filter do bazéna. 

5 - ODPAD - voda od výpuste ide mimo filter do kanalizácie. 

6 - ZATVORENÉ - ventil je zatvorený 

 

POPIS 6-CESTNÉHO VENTILU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDRŽBA: 

Údržba samotnej bazénovej vane spočíva v jej občasnom vyčistení. Pri slabom znečistení nie je nutné 

vodu z bazéna vypúšťať. Znečistené miesta (aj pod hladinou vody) vyčistíme handrou. Prípadné zakalenie 

vody pri čistení odstráni úpravňa vody resp. sa odstráni použitím vhodných chemikálií. 

Silné znečistenie bazéna odstránime po vypustení vody vlhkou handrou a saponátom. Nepoužívame pri 

tom ostré predmety a saponáty obsahujúce brúsne prísady (piesok, sklo), ktoré by mohli poškodiť fóliu. 

Tiež nepoužívame agresívne prípravky obsahujúce kyseliny a pod. Takéto prečistenie bazéna 

doporučujeme (aj keď nedôjde k silnému znečisteniu) 1 x do roka. Údržbu ostatných zariadení zverte 

odbornej firme. 
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CHÉMIA: 

Pravidelne 1 x týždenne testujte kvalitu vody testerom (chlór, pH) a pridávajte chémiu podľa potreby. 

Chlórovú tabletku nikdy nevhadzujte do bazéna (vybieli fóliu), ale ju dajte do košíka skimmera, resp. 

dávkovača. Nečistoty z dna je potrebné pravidelne vysávať bazénovým vysávačom. 

 

PRÍSLUŠENSTVO: 

Bazénové vysávače 

Sieťky na nečistoty 

Teplomery 

Testery kvality vody + náhradné tabletky 

Ručné kefy 

 

Všetku potrebnú chémiu aj s príslušenstvom Vám radi predáme v našej predajni TITANIC, s.r.o. na 

Podzámskej 16 v Nitre. Takisto Vám radi poradíme v prípade problémov s kvalitou vody vhodnú chémiu. 


