
 

Zwembad in werking tijdens de winterZwembad in werking tijdens de winterZwembad in werking tijdens de winterZwembad in werking tijdens de winter    
    

Meer en meer klanten kiezen ervoor om hun zwembad tijdens de winter in werking te houden. Dit komt erop neer dat men het 

waterniveau op peil houdt en minimaal blijft filteren tijdens de winterperiode. 
Onderstaande punten dient men zeker in het oog te houden om eventuele vorstschade te vermijden. 
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Dit geldt voor zowel leidingen,inbouwstukken,toestellen als andere optie’s. 

 
 

� Zorg ervoor dat warmtepomp watervrij is en dat men de by-pass van en naar de warmtepomp afsluit dmv de kogelkranen.Het 

zwembadwater zal tijdens de filtratie rechtstreeks naar het zwembad lopen en NIET door de warmtepomp. 

 

� Alle aanzuigleidingen dienen open te staan zodat men tijdens de filtratie op elke leiding stromend water heeft. Dit zal ervoor zorgen 

dat er zich geen stilstaand water in enige leiding bevindt. 

 

� Controleer geregeld de skimmermandjes en verwijder eventueel aanwezig vuil en bladeren. 

 

� Controleer geregeld de waterstand.Wanneer deze te hoog is dient men de filter te spoelen (backwash) om zo het niveau terug op peil 

te brengen. 

 

� Bij aanwezigheid van een rolluik dient men deze tijdens deze periode gesloten te houden. Andere afdekkingen kunnen tevens op het 

water geplaatst worden of weggenomen worden. 

 

� Plaats een bladernet over het zwembad om vuil en bladeren uit het bad te houden. Opgelet: Open NOOIT de automatische afdekking 

wanneer het bladernet zich op het bad bevindt. 

 

� Stel de filtratietijd in tussen 2 & 4 uren filtratie per 24h. of bij werking met Intelliflo pomp 24/24 h. aan lage snelheid. 

 

� Wanneer er een stevige vorstperiode op komst is, schakel de pomp in manuele stand. De pomp zal nu continu blijven draaien 

tijdens deze periode en er zo voor zorgen dat er geen vorstschade kan optreden. Bij werking met Intelliflo pomp de snelheid 

opdrijven tot +- 2000 à 2500 toeren en deze ook continu in werking laten. 
 

� Neem geregeld eens een kijkje in het technisch lokaal om na te gaan of alles nog in orde is. 

 

� Controleer geregeld de voorfilter van de pomp en reinig indien nodig. 

 

� Wat de waterbehandeling betreft raden we aan om ongeveer de helft van de normale producten te gebruiken als tijdens het 

zwemseizoen. Ook bij zoutelectrolyse de productie op het toestel verlagen. Eventuele doseringen van chloor en PH mogen 

uitgeschakeld worden en dient men 1 tablet in de skimmer te plaatsen. Wanneer deze opgelost is, een nieuwe toevoegen. Controleer 

af en toe de PH waarde en pas aan indien nodig. Tijdens de winterperiode zullen algen niet kunnen overleven. 

 

� Neem geregeld eens een kijkje in het bad en maak eventueel schoon indien nodig.Dit kan idem als tijdens het zwemseizoen. 

 

Bovenstaande punten zijn dus van groot belang om de winter goed door te komen. 

Mochten jullie nog twijfelen over bepaalde zaken, aarzel niet om ons te contacteren. 

 

Na de winterperiode is het zwembad direct klaar om terug in gebruik te nemen.Vanaf men het zwembad terug in gebruik gaat 

nemen, dienen er uiteraard enige punten terug op peil gezet te worden (verwarming,dosering,…) 
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