PIELĘGNACJA/CZYSZCZENIE

Czyszczenie basenu i pielęgnacja wody
Jakich jeszcze dodatków do basenu Państwo potrzebują? Nie jest tego dużo i zależy od komfortu, jaki sobie Państwo
życzą oraz od zasobności portfela. Państwa basen jest już gotowy. Filtr oczyszcza wodę i ma ona teraz kolor taki jaki
Państwo sobie wyobrażali. Jest ogrzany przez słońce, wymiennik lub kolektor słoneczny. Potrzeba jeszcze jednak
paru rzeczy, aby woda dalej lśniła w promieniach słońca, a dno i ściany basenu pozostały czyste.
W dalszej części, w kilku zdaniach omówimy najważniejsze tematy.
Regularna pielęgnacja jest konieczna, aby basen właściwie spełniał swoje funkcje.

Ręczne odkurzacze dna
Urządzenie filtrujące nie jest w stanie zapobiec temu, aby na dno basenu nie opadały ziarna piasku, liście, zabawki
itp. Za pomocą ręcznych odkurzaczy dna można sprawić, że dno znowu będzie czyste. Wąż ssący zakłada się na
odkurzacz, a drugi koniec wtyka się do skimmera. Gdy filtr pracuje, następuje zasysanie wody przez odkurzacz. Za
pomocą teleskopowej sztangi jeździ się powoli odkurzaczem po dnie i ścianach basenu, zbierając zanieczyszczenia.
Odkurzacze występują w wielu postaciach i cenach.
Półautomatyczne odkurzacze dna
Są to urządzenia pozwalające na czyszczenie dna
basenu bez udziału człowieka. Nie można jednak
pozostawić ich podczas pracy bez kontroli. Są one
podłączane do węża ssącego, którego koniec wtyka się
do skimmera. Pracujący filtr ssie wodę przez odkurzacz,
który samodzielnie, bez teleskopowej sztangi porusza
się po dnie, zbierając zanieczyszczenia, które osadzają
się na filtrze. Podczas pracy tych odkurzaczy, należy
kontrolować ciśnienie filtra.
Automatyczne odkurzacze dna
To w pełni automatyczne urządzenia do czyszczenia
basenu. Większość z nich czyści również ściany, ale nie
jest to regułą. Każde z nich ma automatyczny program
pracy, a niektóre mogą być również sterowane ręcznie
przez pilota. Mają własny napęd i worek filtrujący,
pozwalający na pracę niezależną od filtra basenowego.
Zaletą jest również to, że wywołują one dodatkową
cyrkulację wody w basenie. Automaty są najbardziej
komfortowe ze wszystkich rodzajów odkurzaczy.
Nie wymagają w trakcie pracy żadnej obsługi i kontroli.
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