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dotaz na technologii

Vložil Milan Schloff - 27/08/2011 20:16
_____________________________________

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, do jaké výšky ode dna je vhodné umístit skimmer. Dále kolik bude zapotřebí trysek,
jak je rozmístit a do jaké výšky ode dna bazénu. Mám bazén o rozměrech 5,8 x 3,5 m, hloubka 1,6 m,
celková hloubka bazénu ode dna po věnec je 1,78 m. Bazén je vyzděný ze ztraceného bednění,
proarmovaný, prolitý betonem. Dále mám ještě dotaz, kam je nejvhodnější umístit technologii bazénu.
Původně jsem si myslel, že ji umístím do šachty o rozměru 1, 5 x 1,2 m pod úrovní terénu hned vedle
bazénu, pak jsem slyšel názor, že by bylo vhodnější umístění ji nad terén. Jelikož nemám žádné
zkušenosti, žádám Vás o radu. Předem děkuji. MilanSchloff@seznam.cz
============================================================================

Re: dotaz na technologii
Vložil Pavel Dostál - 30/09/2011 08:03

_____________________________________

Dobrý den, moc se omlouvám za pozdní odpověď. Dotazu jsem si nevšiml.
Jestli je to ještě aktuální, tak viz. níže:
-skimmer - umisťuje se hned pod věnec tak, aby se dal rámeček ještě přebetonovat shora. Nad
rámečkem by mělo být cca. 2cm, betonu.
-trysky do Vašeho rozměru 2-3 výtlačné, většinou naproti skimmeru, případně do hluchých míst, kde by
se voda nepohybovala. Současný trend je směrovat trysky spíše dolů a umístit je vertikálně zhruba
15cm pod vodu, což znamená 30cm od věnce na osu trysky.
-technologie je nejlepší celou umístit pod úroveň hladiny, min. čerpadlo. (ideální je sklep, roh garáže, ev.
šachta u bazénu nebo v blízkém okolí. Do šachty je lepší mít přístup zboku např. dvířky. 95% šachet
mívá ale poklop shora, v tom případě myslet na to, že se poklop bude zvedat vcelku často a tak by měl
být lehký a také aby přes něj netekla voda do šachty. Velikost šachty doporučuji větší, pro možné přidání
dalších komponentů v budoucnu. výška min. 1,4m, půdorys 1,3x1,5m Podle druhu filtrace a vybavení.
Filtr je lepší dát na soklík a šachtu udělat hlubší.
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