Poolguiden

Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning?

Produkter från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.
Läs mer på www.pahlen.se

Gratulerar till poolen som kommer att tillföra massor av glädje och avkopplande stunder för dig och familjen.

Pahlén guidar dig genom vattenkvalitet, skötsel, vinterstängning, vårstart,
filtrering, poolens kemi och mycket annat!
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För att du som poolägare på ett enkelt sätt alltid skall kunna ha ett gnistrande
klart poolvatten har Pahlén tagit fram ett komplett poolvårdsprogram.

Denna guide är framtagen till dig som är poolägare, för att beskriva poolens
funktion och hur du sköter den för att få ut mesta möjliga glädje av din
pool-anläggning.
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För att du ska kunna njuta av din pool fullt ut är det viktigt att ditt vatten har rätt
värden. Då kommer ditt vatten att vara kristallklart och du kan njuta av din pool!

Fyra enkla steg för ett gnistrande klart poolvatten
 Rengöring och bottensugning

Använd fettlösande rengöringsmedel som effektivt tar bort
smuts vid vattenlinjen. Bottensug poolbotten, töm silkorgen
i bräddavlopp och pump. Samt backspola filtret
regelbundet, ca. varannan vecka.

 pH-reglering

Desinficerande medel fungerar bäst inom ett
smalt pH-område. Vattnet skall varken vara
för surt eller för basiskt. Optimalt pH-värde
är 7,2-7,6

 Flockning

Flockningsmedel är ett klarningsmedel
som drar samman små partiklar i vattnet
till flockar som sjunker till botten
och / eller fastnar i sandfiltret.

 Desinfektion

Poolvatten desinficeras med klor för att eliminera organismer
som bakterier, alger och svampar. Poolkemikalier “bränner
ut” föroreningar och gör vattnet glittrande och friskt.
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Pahlén Pool System

Fix-och-don-systemet

Pahlén Pool System

Två sätt att äga pool
Antingen chansar du på att alla hantverkare kommer när de lovar, att de olika delarna i
poolpaketet passar ihop och att du själv kan hoppa in och fixa saker när det strular till sig.
Eller så väljer du ett Pahlén poolutrustningspaket - ett komplett paket av svenskutvecklad
kvalitetsutrustning med installation, service och underhåll. Och så en garanti ovanpå det.
Det vill säga: Det bekymmersfria sättet att äga pool.

PA H L É N

M3
3X6M
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Pahlén Pool System levereras som kompletta cirkulationssystem med
rening, uppvärmning och belysning för de vanligaste poolstorlekarna.
De säljs i bas- eller premiumutförande, med eller utan extra tillval.

Våga satsa på kvalitét och bra utrustning!

En pool är en långsiktig investering. Material som rostfritt syrafast stål och brons är ditt självklara val i
poolutrustning och pump.

Med Pahlén Pool System erbjuder vi helhetslösningar i premiumutförande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bassängutrustning i rostfritt syrafast stål
Cirkulationspump i brons
Sandfilter i glasfiberarmerad polyesterplast
Värmeprodukter som värmepump, elvärmare och värmeväxlare av rostfritt syrafast stål eller titan
Belysning i rostfritt syrafast stål
Mät- och doserutrustning MiniMaster
Klorreducering med Auto-UV titan
Andra tillval som Jet Swim, pooltäckningar, poolvård m.m.

Kontakta en av våra återförsäljare

som erbjuder dig en komplett pool med poolstomme, liner
och Pahlén Pool System. Välj till installation, igångkörning, utbildning i handhavande, kontroll av vattenkvalitét m.m.

Det bekymmersfria sättet att äga pool.

Ett tryggt val. Välj en Pahlén-återförsäljare som är utbildad och har gedigen erfarenhet och som

garanterat finns där när du behöver framtida service. Välj svensktillverkade kvalitetsprodukter från Pahlén.
Vi har funnits i 50 år och bygger vår verksamhet långsiktigt för ett tryggt poolägande.
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Vid uppvärmning av poolen finns i huvudsak fyra värmekällor; värmeväxlare,
värmepump, elvärmare eller solfångare.
Här visar vi installationsexempel
på de tre vanligast förekommande.
Maxi-Flo by-pass

R

Exemplet visar installation av värmeväxlare Maxi-Flo

File: M11860-2
2015-12-04 ASA

Pahlén tillhandahåller värmeväxlare med effekter från 13 - 120kW. Ett brett modellutbud som passar alla
typer av installationer.

Värmeväxlare för alla typer av pooler
Pahléns värmeväxlare med korsflöde ger en hög
effekt och har utmärkt värmeöverföringsförmåga.

Maxi-Flo

Båda typerna har korsflöde, d.v.s. det varma mediet flödar i
motsatt riktning mot det kalla, vilket ger maximal effekt.
Alla modeller kan installeras och anslutas till el-, ved-,
pellets- eller oljepanna, värmepump eller
solfångaranläggning.

Hi-Flo titanium

Produkter från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.
Läs mer på www.pahlen.se
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Tillverkade av titan eller rostfritt syrafast stål SIS2348.
Titan används där saltvatten eller t.ex. saltklorinator
finns installerad.

Exemplet visar installation av elvärmare Compact

Pahlén tillverkar elvärmare för såväl spabad som pooler och stora äventyrsbad. Effekter från 1,5-72kW.

Elvärmare Compact, finns rostfritt i syrafast stål med elpatron av Incoloy 825
alternativt titan med elpatron av Nic-Tech. Lämplig för alla typer av pooler.

Elvärmare tillverkad i termoplast med elpatron av Incoloy 825 alternativt titan.
Lämplig för installationer med saltvatten.

Pahléns elvärmare värmer poolvattnet enkelt och effektivt

En elvärmare ansluts enkelt till befintligt elnät och ger den effekt som behövs. Vattnet från poolens cirkulation strömmar genom elvärmaren och värms upp av elvärmarens elpatron.
Elvärmarna är små och kompakta och kan installeras till alla typer av pooler eller spa. Materialen som
används är rostfritt syrafast stål SIS2348, Incoloy 825, titan och termoplast.

Produkter från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.
Läs mer på www.pahlen.se
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Poolvärmepump - Inverter

Stort temperaturspann med överlägsen energieffektivitet. Invertertekniken
anpassar värmepumpens kapacitet till poolens behov och ger en mycket
låg uppvärmningskostnad.
Låga ljudemissioner och startströmmar. 5 års garanti på kompressor och
värmeväxlare.
ENERGIKLASS

TIPS! Kontrollera regelbundet att kondensvatten kan rinna undan utan
problem, rensa värmepumpens insug från eventuellt skräp. Vid frysrisk
samt om poolen är avstängd, skall värmepumpen dräneras på allt vatten.

A

A
B
C
D

Senaste inverter-teknologin med överlägsen energieffektivitet, tyst drift och låg
uppvärmningskostnad.
Installation Heatpump 2016

OUT
R

IN

Drawing no:M12399-0
2015-12-10 ASA

För säkerheten och för att hålla nere uppvärmningskostnaderna är det viktigt
med ett bra poolskydd.
Poolskydd. Täck alltid över poolen när den inte används, speciellt nattetid. Upp till ca 70% av värmen
försvinner via poolens vattenyta. En övertäckning minskar värmepumpens drifttid vilket leder till billigare drift.
Har du ett bra heltäckande poolskydd med optimalt
isolerande funktion kan du sänka dina uppvärmningskostnader med upp till ca 60% jämfört med en pool
utan täckning.
Pahlén har poolskydd för alla typer av pooler.
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Förvandla din pool till en olympisk bassäng med hjälp av ett exklusivt och
kraftfullt motströmsaggregat. Installera en Jet Swim.

Jet Swim

Vill du ha extra träning så passar en Jet Swim utmärkt. Den förvandlar din pool till en bassäng av olympiska mått, där du kan
simma mot jetströmmarna utan att behöva vända i poolen.

Produkter från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.
Läs mer på www.pahlen.se
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Tips innan du börjar uppstarten!
1.

Kontrollera att du har kemikalier hemma. Har du 		
kemikalier över sedan förra året, använd dessa först.

2.

Kontrollera att ditt testset/mätinstrument fungerar och
att du har testtabletter hemma. Det är viktigt att ha ett
bra mätinstrument för att få tillförlitliga mätvärden.

Pahlén rekommenderar inte teststickor då det är svårt att
fastställa korrekta värden.
3.

Se till att du har alla avtappningspluggar till hands
som du avlägsnade innan du stängde ner poolen inför
vintern. Utan dessa kan poolen inte startas upp.

‘
TIPS! Ett bra ställe att förvara dessa saker på är i
pumpens silkorg.

Vid vårstart eller nyfylld pool är det viktigt att poolen startas på rätt sätt.
Följer du denna guide så kommer du kunna njuta av din pool och få en lyckad
badsäsong.

Det finns många olika typer av pooler. Alla pooler är unika i sig och förutsättningarna kan skilja sig åt. Det finns dock ett par grundläggande instruktioner som i stort sätt
kan följas för alla typer av pooler. Just denna guide beskriver en pool med klorerat vatten.
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Viktiga steg att följa vid uppstart av poolen
1.

Vid vårstart, börja med att återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera
avtappningspluggar. Töm bräddavloppets silkorg från skräp.

2.

Fyll poolen tills att vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.

3.

Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen. Lossa motorns fläktkåpa och vrid fläkthjulet fram och tillbaka några gånger om
axeltätningen fastnat under vintern.

4.

Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.

5.

Ställ pilen på centralventilens handtag på backspolning. Tryck ner handtaget så underlättas vridningen.

6.

Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (efter ca 1-3 minuter) och vattnet passerar siktglaset på
centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart.

OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen. Stanna pumpen.
7.

Vrid handtaget till renspolning, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till filter,
vilket är filtrets normala läge. Stäng sedan ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen.

OBS! Stäng alltid av pumpen innan läget på centralventilen ändras.
8.

Mät och justera pH-värdet till 7,2-7,6. Klorera med chockklor via bräddavloppet till klorvärde 2 ppm (mg/l). Vid upprepad klordosering vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret skall hinna lösas upp. Justera till rekommenderat klorvärde. Efter 24
timmar, borsta rent poolens golv och väggar samt bottensug poolbotten.

9.

Om elvärmare eller värmeväxlare används, funktionsprova termostaten att den startar och stoppar värmarens kontaktor eller
cirkulationspump genom att vrida termostatratten fram och tillbaka.

Dags för årets första bad! Pahlén önskar er en trevlig badsäsong.

Autocheck 15

Ett mycket enkelt och tillförlitligt digitalt mätinstrument.
Autocheck 15 hjälper dig testa dina värden snabbt och
exakt. Autocheck 15 mäter med stor noggrannhet vattnets
klorhalt (fritt och totalt), alkalinitet, pH- och cyanursyrainnehåll fotometriskt.
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Det är viktigt att poolens cirkulationssystem fungerar som det ska för att du ska
kunna njuta av din pool och få många trevliga badstunder.
Filter
Poolens mekaniska rening sker genom ett sandfilter, som filtrerar partiklar ner till ca 20 µ (tusendels mm).
På filtertankens överdel sitter en centralventil, som styr vattenflödet genom filtret.
Filtret är fyllt till 2/3 av filtermedia, sand eller AFM-glas. Efterhand som smuts fastnar i filtret ökar mottrycket,
som avläses på centralventilens manometer. När trycket ökat ca 0,2 bar sedan föregående backspolning,
backspolas filtret, d.v.s. man vänder på vattenflödet genom filtret så att smutsen lyfts från sandbädden och
spolas ut i avloppet. Backspoling bör ske regelbundet, ca varannan vecka.
Filtersanden bör bytas efter 6-8 år.

Sandfilter i glasfiberarmerad polyester.

Pump
Pumpen skapar suget i bräddavloppet och trycker sedan vattnet genom reningsfiltret, genom värmaren och
sedan tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena. Silkorgen i pumpens förfilter skall tömmas regelbundet,
t.ex. i samband med backspolning. Pahlén rekommenderar att pumpen är i drift kontinuerligt 24h per dygn.
Före start, se till att pumpen är fylld med vatten för att undvika skador på pumpens axeltätning. Är pumpen
placerad ovanför poolens vattenyta rinner vattnet tillbaka till poolen när pumpen stoppas. När pumpen
sedan startas kan det dröja en stund innan pumpen har evakuerat all luft i sugledningen och börjar pumpa
vatten.
Detta kan avhjälpas genom att stänga ventilen
före pumpen och sedan omgående stänga av
pumpen. Då hålls vattnet kvar i sugledningen.

Produkter från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.
Läs mer på www.pahlen.se
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Bräddavlopp
Vattnet flödar ut från poolen via ett bräddavlopp som är
försett med en klafflucka, som ställer in sig efter vattenytan.
Den gör att strömningshastigheten på ytvattnet ökar och att
skräp på poolens vattenyta sugs in i bräddavloppet.
Skräpet samlas i en silkorg, som regelbundet skall tömmas,
ca 1 gång/vecka. Är din pool försedd med bottenavlopp
skall flödet regleras så att ca 30% av vattnet tas från botten
och ca 70% från bräddavloppet.

Classic Wide 385 Bräddavlopp för
linerpool i rostfritt syrafast stål.

Inlopp
Vattnet cirkulerar tillbaka till poolen renat och uppvärmt genom poolens
inloppsmunstycken. Dessa bör riktas svagt uppåt för att transportera
skräp mot bräddavloppet.
Classic inloppsmunstycke
i rostfritt syrafast stål.

Värme
Efter filtret sitter en värmare som värmer poolvattnet för att uppnå en
behaglig badtemperatur. Uppvärmningen kan ske genom en elektrisk
värmare, värmeväxlare kopplad till husets värmepanna, solpaneler
eller värmepump. Ställ in termostaten på
önskad pooltemperatur.

CalidiXP en effektiv och energisnål poolvärmepump, anpassad för vårt nordiska klimat.

Produkter från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.
Läs mer på www.pahlen.se

Värmeväxlare ansluts till befintlig värmekälla
t.ex, värmepump eller solfångaranläggning.

Elvärmare spa, liten och kompakt
elvärmare för mindre pooler eller spabad.
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pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad.
pH-skalan går från 0 till 14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten.
Optimalt pH-värde i en simbassäng är 7,2 - 7,6.

•
•
•

aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
irriterade ögon och slemhinnor
skador på poolduken

Högt pH-värde >7,8 ger:
•
•
•
•

sämre klordesinfektion
hudirritation
kalkutfällning
grumlighet

Riktvärde är 7,2 - 7,6. pH-värdet sänks med pH-minus (natriumbisulfat) och höjs med
pH-plus (natriumkarbonat).

Klor %
100
90

Klorets effekt i relation till pH-värdet

Lågt pH-värde <7,0 ger:

80
70
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40
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8,0
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Klorpreparat indelas i organiskt och oorganiskt.
Organiskt klor är triklorisocyanursyra (veckoklor) och diklorisocyanursyra (snabblösligt och lämpligt till mindre
bassänger). Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit (dags- och chockklor) och natriumhypoklorit (flytande).

Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det fritt
klor, d.v.s. det angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet
klor. Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritation på ögon och
slemhinnor. Bundet klor reduceras genom spädning med nytt vatten från kommunala nätet. Den tillfälligt höga
klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas
med klorsänkningspreparat.

Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a.

badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. För att mäta klorhalten används testset/fotometer.
De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala kloret. Totalt klor
utgör summan av det fria och bundna kloret.

Vid användning av organiskt klor (veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen.
Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) inträffar klorblockering, vilket gör kloret verkningslöst. Inträffar
klorblockering luktar vattnet illa, klorlukten blir stark och vattnet grumligt. Cyanursyra sänks genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet.

Cyanursyra fungerar som klorstabilisering, vilket gör att t.ex. solen inte bryter ner kloret.
Därför är det lämpligt att i utomhuspooler ha en cyanursyranivå på 30-50 ppm (mg/l).

Riktvärden från Folkhälsomyndigheten vid pH-värde 7,4 och pooltemperatur upp till 35°C:
Fritt klor:		
Bundet klor:
Totalt klor:
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0,5-1,6 ppm (mg/l)
0-0,4 ppm (mg/l)
Max 2,0 ppm (mg/l)

Mätinstrument
DPD-testset finns som manuella, där testvattnet jämförs mot en färgskala, och som fotometriska, där
värdet visas digitalt med upp till två decimalers noggrannhet.
Med varje testset levereras testtabletter där: DPD nr. 1 mäter fritt klor/brom
					
DPD nr. 3 mäter totalt klor
					Phenol röd mäter pH

Vid klorvärden över 6 ppm (mg/l) bleks testvattnet. Testresultatet blir ett genomskinligt vatten utan
färgindikering och visar att poolen inte alls innehåller något klor. Misstänks detta kan testvattnet spädas
50% med vanligt kranvatten och 50% poolvatten. Multiplicera testresultatet med 2.
Undvik att vidröra testtabletterna med fingrarna, då detta kan ge missvisande resultat.

Med ett testset kontrolleras poolens fria klor och pH-värde. Vissa testset mäter
även totalt klor, total alkalinitet, kalciumhårdhet och cyanursyra.

DPD-testset för manuell mätning.

Autocheck 15, testset med fotometrisk mätning.

Autocheck 3i, testset med fotometrisk mätning.

För att få tillförlitliga mätvärden är det viktigt att ha ett bra mätinstrument.

17

Med Auto-UV titanium kan du reducera klorhalten i poolen med upp till 70%.
Säker och effektiv desinfektion av ditt poolvatten

Pahlén Auto-UV titan är konstruerad för desinfektion av vatten i pooler eller spabad. Med
Auto-UV titan kan du minska klorinnehållet till ca 0,5ppm. Riktvärde utan UV är 1.0-1.5 ppm.
Resultatet blir en behagligare miljö för de badande som slipper röda ögon, klorlukt och risken för
allergibesvär.

Optimal neutralisering av bakterier, virus och alger

UV-lampan producerar kortvågig ultraviolett UVC-strålning med 254 nm våglängd. Denna
våglängd är optimal för att neutralisera bakterier, virus och alger.
Den gör även ditt poolvatten kristallklart och behagligt att bada i. När Auto-UV är i drift visar en
indikator överst på enheten ett blått sken.

Minskar uppkomsten av klorlukt, irriterade ögon och
slemhinnor.
TIPS! Kontrollera regelbundet att lampan lyser och rengör vid behov kvartsglaset
med avsedd rengöringsvätska.

En produkt från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.
Läs mer på www.pahlen.se
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Mäter och doserar kemikalier automatiskt. Ger optimal vattenkvalitet med automatik.
MiniMaster

pH och klor. MiniMaster ger dig kontinuerlig övervakning och automatisk
dosering (desinfektion) av vattenkvaliteten på samma sätt som sker på
publika bad och stora hotellanläggningar.
Med en MiniMaster installerad i din pool behöver du inte längre tänka
på din vattenkvalitet, för den sköter MiniMaster automatiskt.

Passar alla typer av pooler

MiniMaster utrustad med alla tillval är en komplett mät- och doserenhet.
pH-värdet mäts med hjälp av en pH-elektrod och fria klorvärdet av
en friklorelektrod. Klara och tydliga LED-dioder visar statusen på din
vattenkvalitet.
En fullt utrustad MiniMaster använder doseringspumpar för flytande
klor och flytande syra, alt. CO2 för pH-justering.

Tillbehör. Slangpump

TIPS! Kalibrering skall ske om Klor och pH värden skiljer mellan MiniMaster och fotometer.
Autocheck 15 är utmärkt för regelbunden kontroll av vattenvärden fotometriskt.

pH-MiniDos ger dig en säker och stabil reglering av ditt pH-värde med CO2

pH-MiniDos är en kontrollenhet som med enkelhet styrs av MiniMaster. MiniMaster mäter vattnets pH och skickar sedan
signaler till pH-MiniDos som i sin tur med stor precision doserar ut den exakta mängden koldioxid som behövs i poolen.

Hög säkerhet med många fördelar

Med pH-MiniDos kan du på ett säkert sätt balansera pH-värdet med hjälp av koldioxid.
En av de stora fördelarna är att hanteringen av gasflaskan med CO2 är mycket enklare
jämfört med att hantera flytande syra.
Du får även mindre underhåll och mer tid till bad.

En produkt från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.
Läs mer på www.pahlen.se
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Många tror att det är mycket arbete att sköta en pool, men sköter du poolens
cirkulationssystem och kemiska rening på det sätt som beskrivs i denna guide,
kan du med relativt lite skötsel se fram emot sköna bad i en pool med rent och
klart vatten.
Kemisk rening
Den synliga smutsen avlägsnas huvudsakligen via poolens filter. Den osynliga smutsen är inte bara bakterier,
som kan föröka sig mycket snabbt och skapa problem, utan också alger och svampar av olika slag som
sprids till poolen, där de finner en gynnsam livsmiljö. Dessa bekämpas och kontrolleras vanligen med hjälp
av kemikalier.

pH

Fritt klor

Min

Max

Testas

7,2

7,6

1 ggr veckan

Min

Max

Testas

0,5 ppm (mg/l)

1,6 ppm (mg/l)

1 ggr veckan

Tänk på att:
•
•
•

Poolvattnet ska chockkloreras var 2-4 vecka, beroende på
badbelastning.
Dosera alltid kemikalier på kvällen efter dagens sista bad.
Blanda ej kemikalier med varandra, ej heller olika typer av klor.

Poolen och människokroppen trivs bäst om vattnets pH-värde ligger
mellan 7,2 och 7,6.
 1. Vägen till klart vatten börjar med pH-reglering och desinfektion
För att få pH-värdet till optimal nivå behövs en pH-reglering. Det uppnås enklast med pH-höjande eller pH-sänkande medel.
Desinficerande medel fungerar bäst inom ett smalt pH-område. Vattnet skall varken vara för surt eller för basiskt.
Dosering: Dosera en mindre mängd pH-minus/pH-plus för att sänka/höja pH-värdet med 0,1 pH-enheter.
Hantering: pH-minus/pH-plus granulat löses upp i en hink med vatten. Därefter tillsätts lösningen försiktigt i bräddavloppet eller
längs med bassängkanten. Mät pH-värdet med jämna mellanrum. Tillsätt inte lösningen i närheten av metalldelar. Låt vattnet cirkulera
ca12h och mät sedan igen, justera ytterligare vid behov. Blanda aldrig denna produkt med andra kemikalier! Läs alltid etiketten och
produktinformationen på förpackningen.
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 2. Desinfektion
Poolvatten desinficeras med klor för att eliminera organismer som bakterier, alger och svampar och gör vattnet glittrande och friskt.
De mest använda och effektivaste medlen är klor eller brom. Klor finns i olika former för olika ändamål. Kalciumklor dagsklor,
kalciumklor chockklor eller veckoklor (multiklor).

Kalciumhypoklorit dagsklor

Dagsklorering är det effektivaste sättet att desinficera poolvatten. Kalciumhypoklorit i små tabletter löser sig sakta och avger klor till
poolvattnet.
Dosering: Se instruktion på förpackningen för dosering vid säsongsstart, underhållsdosering eller vid chockklorering.
Hantering: Lägg tabletterna i bräddavloppets silkorg eller klordispenser. Läs alltid etiketten och produktinformationen på förpackningen.

Dagsklorering ger högeffektiv desinfektion av poolvattnet!

Kalciumhypoklorit chockklor

Chockklor är samma preparat som dagsklor men i granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger snabb och kraftfull
klorförhöjning i poolvattnet. Dagsklor och chockklor höjer vattnets pH-värde.
Dosering: Vid säsongsstart tillsätts kalciumklor/chockklor granulat. Under säsong vid hög badbelastning och/eller hög temperatur bör
doseringen ökas. Se instruktion på förpackningen för dosering.
Hantering: Lös rätt mängd granulat i en hink med varmt vatten. Tillsätt alltid vattnet först och därefter kemikalierna. Tillsätt
därefter lösningen försiktigt i bräddavloppet eller längs bassängkanten. Läs alltid etiketten och produktinformationen på förpackningen.

Balansera pH-värdet med pH-sänkande medel efter varje chockklorering.
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Veckoklor, multiklor

Kloreringen utgår från långtidsverkande triklorisocyanursyra s.k. veckoklor. Klorpuckarna placeras i bräddavloppet eller i en dispenser.
Multiklor innehåller även flockningsmedel och algmedel. Vid användning av veckoklor rekommenderas regelbunden chockklorering
med kalciumhypoklorit.
Dosering: Användning av veckoklor skall ske med återhållsamhet. Pahlén rekommenderar att 70% av kloreringen sker med
dagsklor/kalciumklor.
Hantering: Placera tabletten i bräddavloppet eller i en klordispenser. Om klortabletten placeras i bräddavloppet skall pumpen vara i
kontinuerlig drift. Kontrollera klorvärdet var tredje dag. Poolvattnet skall chockbehandlas var 2-4 vecka, beroende på badbelastning.
Läs alltid etiketten och produktinformationen på förpackningen.

Veckoklor sänker vattnets pH-värde, vilket kan balanseras med chockklor.

 3. Flockning
Flockningsmedel är ett klarningsmedel som drar samman små partiklar i vattnet till flockar som sjunker till botten eller fastnar i
sandfiltret. Flockningsmedel finns i både i flytande form och som tabletter.
Flockningsmedel i flytande form hälls direkt i poolen. Tabletter (påse) placeras i bräddavloppet. Skulle vattnet fortfarande vara
grumligt efter detta beror det på organiska föroreningar. Chockklorera då med kalciumklor/chockklor granulat.
Backspola sandfiltret ett dygn efter flockning.
Läs alltid etiketten och produktinformationen på förpackningen.

Endast pooler med sandfilter kan flockas.
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 4. Rengöring och bottensugning
Rengöring

Fettlösande rengöringsmedel som effektivt tar bort smuts vid vattenlinjen. Genom att rengöra din vattenlinje emellanåt undviker du
beläggningar.
Hantering: Beroende på smutsighetsgraden används rengöringsmedlet koncentrerat eller utspätt 1:1. Använd en mjuk svamp eller
trasa. Vissa fläckar kan behöva behandlas mer än andra. Använd endast rengöringsmedel avsett för pooler.
OBS! Blanda ej kemikalier med varandra, ej heller olika typer av klor. Kemikalier skall användas på ett säkert sätt.
Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Unna dig bekvämlighet. Köp en automatisk bottensugrobot och njut i solen
medan den gör jobbet åt dig!
Bottensugning

Sätt fast bottensughuvudet på teleskopstången och fäst sugslangen på bottensughuvudet.
Ställ sedan ner bottensughuvudet på bassängens botten och mata sugslangen
ner under vattenytan, så att slangen fylls med vatten och luften evakueras ur
sugslangen.

Bottensugmunstycke med sidborst

Därefter förs andra änden av sugslangen till bräddavloppet. Sätt fast bottensugplattan (Skimvac) över silkorgen och anslut bottensugslangen.
Om suget i bottensugmunstycket försämras under bottensugningen, töm
bräddavloppets silkorg. Eventuellt behöver även pumpens silkorg tömmas och
filtret backspolas om poolen är starkt nedsmutsad.
Efter avslutad bottensugning, stäng av pumpen för att lossa bottensugplattan
från silkorgen. Backspola filtret.
Alternativt använd automatisk pooldammsugare.

Automatisk pooldammsugare MidiVAC-20
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Brom, tabletter

Brom liknar i flera avseenden klor. Fördelarna är dock:
•
•
•

Brom kan utan problem användas omväxlande eller samtidigt med klor.
Brom behåller sin fulla desinficerande kraft inom ett betydligt bredare pH-område än klor.
Den typiska kemikalielukten är obefintlig.

Bromtabletter doseras i bräddavlopp eller via dispenser. Brombehovet beror helt på hur poolen används. Doseringen skall göras
efter temperatur och användarfrekvens.
Bromhalten måste mätas regelbundet med testset.

Brom

Min

Max

Testas

2 ppm (mg)

4 ppm (mg)

1 ggr veckan

Marine, exklusiv serie av inlopp, utlopp och belysning
Ger din pool ett exklusivt utseende. Belysning, bräddavlopp och inloppsmunstycke med
högblank front. En stilren och trendsäker serie som passar både nya och befintliga
pooler. Belysning finns i både LED och halogen. Passar alla pooltyper
och kan monteras på befintliga Pahlen originaldelar. Tillverkade i rostfritt
syrafast stål.
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Poolvattnets balans bestäms utifrån en samtidig mätning av temperatur,
pH-värde, kalciumhårdhet och total alkalinitet
Beräkning av vattnets balans ger en uppfattning om poolvattnet är aggressivt eller kalkutfällande.
Indexvärde högre än +0,5 ger:
•
•

kalkutfällande vatten
grumligt vatten och kalkbeläggningar på poolens väggar, rörledningar etc

Indexvärde lägre än -0,5 ger:
•
•

aggressivt vatten
irritation på ögon och slemhinnor samt angriper poolens maskinella utrustning

Beräkning av indexvärdet sker med formeln:
Indexvärde = pH+TF+KF+AF-12,1
pH
pH
TF
Temperaturfaktor
KF
Kalciumhårdhetsfaktor
AF
Total alkalinitetsfaktor
12,1
Konstant
Se nedanstående tabell för faktor till respektive parameter i formeln.

Vid bestämning av vattnets balans rekommenderas Autocheck IIIi, fotometriskt testset för att erhålla exakta
värden för varje parameter i formeln. Kontakta din återförsäljare för hjälp med mätning.

Temperatur °C

TF

Kalciumhårdhet
uttryckt som mg/l CaCO3

KF

Total alkalinitet
uttryckt sommg/l CaCO3

AF

20

0,52

25

1,00

25

1,40

22

0,56

50

1,30

50

1,70

24

0,6

100

1,60

70

1,86

25

0,62

120

1,68

80

1,92

26

0,64

140

1,76

90

1,96

27

0,66

150

1,80

100

2,00

28

0,68

170

1,84

120

2,08

30

0,72

200

1,90

150

2,20

32

0,76

250

2,00

200

2,30

34

0,8

300

2,10

300

2,50

41

0,9

400

2,20

400

2,60
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Riktvärden total alkalinitet
Total alkalinitet

Min (mg/l)

Max (mg/l)

Testas

60 ppm

120 ppm

1 ggr månad

Total alkalinitet (TA) är ett mått på mängden alkaliska ämnen i vattnet. Total alkalinitet (TA) bör normalt hållas på ca 60 - 120 ppm.
Lågt TA-värde gör vattnet aggressivt och resultatet kan bli ett eller flera av följande:
•
•
•
•

Snabba pH-svängningar
Aggressivt poolvatten, för både människan och poolens komponeter
Röda ögon
Hudirritation

Total alkalinitet (TA) höjs med natriumbikarbonat. TA-värdet är en process som inte skall påskyndas. Tillsätt små mängder
natrumbikarbonat var fjärde dag tills rätt TA och pH-värde har uppnåtts.

Total alkalinitet utgör vattnets buffertförmåga att motstå pH-förändringar.

Högt TA-värde ger svårjusterat pH-värde och resultatet kan bli ett eller flera av följande:
•
•
•
•
•

pH-värdet svårjusterat
Grumligt vatten
Kalkutfällningar
Röda ögon
Hudirritation

Total alkalinitet (TA) sänks med natriumbisulfat (pH-minus). Att sänka TA är en lång process och kan ta upp till flera veckor. Tillsätt
en mindre mängd natriumsulfat var fjärde dag tills rätt TA och pH-värde är uppnått. Fortstätter problemen kontakta din poolleverantör.
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Riktvärden kalciumhårdhet
Kalciumhårdhet

Min (mg/l)

Max (mg/l)

Testas

100 ppm

300 ppm

1 ggr månad

KH-värde lägre än 100 ppm (mg/l) benämns mjukt vatten och drar till sig kalk från betong och kakelfogar i t.ex. betongpooler.
KH-värde högre än 300 ppm (mg/l) benämns hårt vatten och ger kalkutfällning.
Lågt eller högt KH-värde gör vattnet aggressivt och resultatet kan bli ett eller flera av följande:
•
•

Lågt värde ger söndervittrad betong ock kakelfogar
Högt värde ger kalkbeläggningar på poolens väggar

Höjning av kalciumhårdheten görs med kalciumklorid. Sänkning av kalciumhårdheten görs genom spädning med nytt vatten från det
kommunala nätet. Dela upp spädningen i flera omgångar med 4 timmars mellanrum. Testa vattnet igen och repetera processen tills
rätt nivå är uppnådd.

Kalciumhårdheten (KH) är ett mått på mängden kalk som är upplöst i vattnet.
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Backspolning av sandfilter
Regelbundet, ca varannan vecka eller när manometern på filtrets pumpsida ökat ca 0,2 bar sedan
föregående backspolning, backspolas filtret enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stanna pumpen
Stäng ventilerna på sug- och returledningarna
Öppna locket på pumpen och töm silkorgen
Sätt på locket
Öppna ventilen till avloppsuttaget
Vrid över handtaget till BACKSPOLNING
Öppna ventilerna till sug- och returledningarna
Starta pumpen. Filtret skall nu spolas i ca 2-3 minuter, om filtermedia är sand eller ca 2 minuter, om filtermedia är AFM
glas tills vattnet i siktglaset är klart. OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen
Stanna pumpen
Vrid handtaget till RENSPOLNING, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder
Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge
Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen samt eventuell elektrisk värmare

Positioner på backspolningsventilen
FILTER
BACKSPOLNING
RENSPOLNING
AVLOPP
STÄNGD
CIRKULATION

Normalt filterläge
Rengöring av filtersanden
Stabilisering av filtersanden
Läge vid bottensugning direkt till avlopp eller tömning av poolen
Stängd
Pumpning av vatten direkt till pool (ej filtrering)

För att ditt sandfilter ska fungera optimalt är det viktigt att rengöra filtersanden
regelbundet.
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Problem med vattnet?
Här finner du lösningen på de mest vanliga vattenproblem som kan uppstå i en pool.
Symptom

Orsak

Röda ögon eller hudirritation

Åtgärd

Felaktigt pH

Justera pH-värdet

Högt bundet klor

Späd med kommunalt vatten

Högt fritt klor

Avvakta några dagar eller använd klorsänkningspreparat

För högt pH

Justera med pH-sänkande medel

För hög kalciumhårdhet

Kalkavlagringar

För hög total alkalinitet
Hår och baddräkter bleks
Eventuell ögonirritation
Gröna alger, grönt vatten,
hala ytor, grumligt vatten.
Punkter av svarta alger

Bestäm vattnets balans och justera

För mycket klor

Tillsätt klorsänkningsmedel

Felaktiga testvärden

Kontrollera testutrustningen

För lite klor

Justera pH, borsta poolens väggar och botten. Chockklorera

Stort antal badande
Hög klorförbrukning

Stark nedsmutsning

Chockklorera med kalciumhypoklorit

Hög temperatur i luft och vatten

Grumligt vatten

Grönt vatten
Missfärgat vatten
Brunt
Svart
Blågrönt

Tecken på algbildning

Chockklorera med kalciumhypoklorit

Dålig filtrering

Kontrollera filtret

För högt pH

Justera med pH-sänkande medel

Alger

Chockklorera med kalciumhypoklorit

Kopparkorrosion (för lågt pH)

Höj pH med pH-höjande medel

Järn

1. Justera pH-värdet

Mangan

2. Chockklorera med kalciumhypoklorit

Koppar

3. Flocka poolvattnet med flockningsmedel

Högt värde bundet klor

Klorlukt

Högt cyanursyravärde

Hur ofta ska vattnet testas?
pH

Klorvärde

Brom

Min

Max

Testas

7,2

7,6

1 ggr veckan

Min

Max

Testas

0,5 ppm (mg/l)

1,6 ppm (mg/l)

1 ggr veckan

Min

Max

Testas

2 ppm (mg)

4 ppm (mg)

1 ggr veckan

Späd med kommunalt vatten och chockklorera med kalciumhypoklorit

Rekommenderade värden beträffande
vattenkvalitet:
Total klorhalt:
Klorid(salt)halt:
pH-värde:
Alkalinitet:
Kalciumhårdhet:
Järn:
Koppar:
Mangan:
Fosfor:
Nitrat:

max 3,5 mg/liter (ppm)*
max 250 mg/liter
7.2 - 7.6
60-120 mg/liter (ppm)
100-300 mg/liter (ppm)
max 0,1 mg/l *
max 0,2 mg/l *
max 0,05 mg/l *
max 0,01 mg/l *
max 50 mg/l*

* Svensk standard SS-EN 16713-3.
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FAQ
Här har vi samlat svaren på några av de vanligast förekommande frågorna.

Blir min pool klorfri om jag installerar en saltklorinator?

Nej det är bara ett annat sätt att tillsätta klor på. Ingen manuell tillsats av klor behöver dock göras då tillverkningen av klor sker via
saltklorinatorn. Du behöver fortfarande mäta dina klorvärden precis som i en vanligt klorerad pool, viktigt att justera klorinatorns
klorproduktion för att undvika extremt höga klornivåer. Även salthalten behöver hållas på en rekommenderad nivå.

Hur lång tid tar det att värma poolen?

Att värma upp en pool tar olika lång tid beroende på poolstorlek, vädertemperatur, vindförhållanden, vilken värmeeffekt som finns
tillgänglig, hur poolkonstruktionen är isolerad i botten och väggar, samt om poolskydd används.
En elektrisk värmare levererar den märkeffekt som står på produkten.
En värmeväxlares uppgift är att överföra värmeeffekt från en annan värmekälla till poolen. Vilken värmeeffekt den levererar beror
helt på vattenflöden och temperaturskillnader mellan pool och värmesystem. Man kan aldrig erhålla högre värmeeffekt till poolen
än angiven effekt på värmekällan.
En poolvärmepump utnyttjar värmeenergin från luften.Värmepumpens angivna värmeeffekt är ofta baserad på väder och pooltemperatur ca 25 °C. Låg vädertemperatur och varmt poolvatten minskar poolvärmepumpens märkeffekt med upp till 30%. Hög vädertemperatur och kallt poolvatten ökar poolvärmepumpens märkeffekt med upp till 30%.
kW

6

9

12

15

18

24

30

36

45

60

72

25 m3

87

58

44

35

29

22

17

15

12

9

7

45 m

3

157

105

78

63

52

39

31

26

21

16

13

70 m

3

-

163

122

98

81

61

49

41

33

24
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Volym

Antal timmar som det teoretiskt behövs för att värma upp din pool baserad på volym och värmeeffekt.
Från 10-28°C utan avdrag för värmeförluster.

Ju större pump desto bättre rening?

Nej, pumpens uppgift är att cirkulera poolens vatten. Flödet är viktigt för att din pool skall fungera optimalt. En större pump än nödvändigt ger inte bättre rening. Det är viktigt att pump, filter, bräddavlopp och inlopp är dimensionerade tillsammans. Enbart större
pump ger inte bättre rening utan ökar bara vattnets hastighet genom filtret, vilket leder till sämre filtrering och högre energiförbrukning.

Varför luktar det “klor”?

När det ”fria” kloret reagerar med ett organiskt material, så övergår det till något som kallas ”bundet” klor, och det är då man känner
en så kallad ”klorlukt”.

Måste poolvattnet bytas under badsäsongen?

Nej, inte så länge värdena för pH, klor, total alkalinitet, kalciumhårdhet och cyanursyra hålls inom rekommenderade värden.
Normalt bör ca 10% av vattenvolymen bytas under en säsong, den mängden tillsätts i vanliga fall som ersättning för det vatten som
spolats bort vi den regelbundna backspolningen av sandfiltret.

Hur kan jag spara på miljön genom att minimera användandet av klor?

Klor är den mest effektiva desinfektionskemikalien och behövs i poolen för att döda bakterier och alger. Genom att installera UV-ljus
kan klorinnehållet reduceras upp till 70% till värdet 0,5 mg/l. En MiniMaster mäter klorhalten och doserar rätt mängd vid rätt tillfälle
för att automatiskt hålla optimal vattenkvalitet med exakt mängd kemikalier, vilket minimerar risken för överdosering av klor.

Hur sparar jag energi bäst?

Genom att installera en värmeväxlare eller poolvärmepump med Inverterdrift, en varvtalsreglerad poolpump som kan säkerställa en
trygg och effektiv drift 24h /dygnet. Ett bra poolskydd och en välisolerad pool är också viktigt. Då har du skapat dig rätt förutsättningar
för en energieffektiv poolanläggning.
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Vinterstängning
När badsäsongen är över och vintern står för dörren måste man se över sin pool och dess utrustning.
Exakt när man skall göra det, beror dels på var poolen ligger geografiskt och dels på vilka badvanor man
har. Vi ger här några råd hur ni skall gå till väga när er badsäsong är över. För vissa poolkonstruktioner
måste vattenytan isoleras och cirkulation bibehållas.

För stommar som klarar frysning gäller:
•
•

Justera pH-värdet till 7,2-7,6 och stäng av värmen till poolen.
Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen
i poolen understiger +10°C.

Vinterstängning är en viktig del. Försäkra er om att er poolstomme klarar att
vattnet fryser.
Den definitiva avstängningen utföres enligt nedan:
1.

Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.

2.

Backspola filtret ordentligt ca 3 - 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på avlopp.

3.

Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.

4.

Tag bort eventuell lejdare, torka av den och förvara den torrt.

5.

Tag ur silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet. Montera därefter en expansionsflaska eller cellplastbitar där silkorgen suttit,
som kan ta upp isexpansionen.

6.

Tag bort de ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna). Är reningsverket placerat under
poolens vattennivå skall vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade.

7.

Tag upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten.

8.

Filtertanken skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.

9.

Lossa pumpens lock och tag ur silkorgen. Dränera pumpen på vatten genom att ta bort avtappningspluggarna på pumphus
och förfilterhus. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus.

10. Tag bort manometern på filtrets centralventil.
11. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej plugg, lossa rörkopplingen mellan
filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten. Vid poolvärmepump lossas bägge röranslutningarna för att tömma 		
värmeväxlaren inuti värmepumpen.
12. Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen.
13. Chockklorera genom att upplösa klor (kalciumhypoklorit) i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen.
14. Om poolen är försedd med en trappa av glasfiber, så skall det inom trapputrymmet monteras en expansionsupptagare,
som kan krympa med isrörelse och minska eventuella påfrestningar på trappan. Upptagaren kan bestå av några plastdunkar,
delvis fyllda med en vatten/glykolblandning, som är fästade med en tyngd.
15. Täck över poolen. Obs! Vissa poolskydd klarar inte snöbelastning. I dessa fall kan korrugerade vinterplåtar användas.
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