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Zařízení autochlor

Vložil jirous - 25/05/2009 13:22
_____________________________________

Dobrý den,
máme na chalupě venkovní zastřešený bazén o objemu cca 30 m. Doposavad jsme používali k
dezinfekci pouze chlorování klasickými přípravky, ale naši známí mají zařízení Autochlor již několik let a
nemohou si jej vynachválit. Rozdílem ale je, že oni mají bazén přímo u rodinného domku a používají
řadovou vodu a my 160 km o místa bydliště a vodu ze studny (nemůže ta být problém?). Chtěla jsem se
zeptat, jak náročné je toto zařízení na pravidelné ošetřování, uvážíme-li, že na chalupu jezdíme cca
jednou za dva týdny na víkend a trávíme tu prázdniny. Používání klasického chlóru mě už zmáhá - zdá
se mi, že jakmile přijedu na chalupu, jen běhám okolo bazénu a stejně tam je málokdy voda ideální ke
koupání. Na chalupě máme pána, který tam může občas zajít a něco zkontrolovat či přidat, ale než
podniknu nějaké kroky, chtěla jsem vědět, jaký máte názor na použití elektrolytické cely v těchto
podmínkách. Mnohokrát děkuji za odpověď.
J.D.
============================================================================

Re: Zařízení autochlor

Vložil Pavel Dostál - 25/05/2009 13:38
_____________________________________

Dobrý den, těžko říci.
Pokud je voda brána ze studně, bude pravděpodobně tvrdá a to solenizace všeobecně nemají rády.
Autochlor je dobré zařízení, ale zdráhám se Vám jej na chalupu doporučit, možná jsme sami proti sobě,
ale asi bych volil klasický tabletový systém s pomalurozpustnými tabletami.
Zjednodušeně řečeno, čím méně automatiky, kterou nejsem schopen mít pod kontrolou, tím lépe.
Multifunkční tablety spolu s pískovou filtrací na spínačkách jsou na chalupy a chaty podle mého názoru
ideální řešení.
Když už nějaký přístroj na chalupu, tak asi bezúdržbovou desinfekci, tj. asi volil uv lampu + dochlorovat
tabletami. Také určitě bazén zakrýt jakoukoliv plachtou přes vrch (nejen solární), aby nebyl znečišťován.
Asi jsem Vás moc nepotěšil a nepomohl.
============================================================================
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