
 
CheckLista Pool 

Inför vinterstängning  

Innan man stänger av cirkulationspumpen 
se till att sänka temperaturen till under 12 
grader genom att stänga av värmepumpen. 
Kontrollera även vattnets värden. 

 

Ta upp lampor och lägg dem på 
medföljande flytkuddar (enligt bild). 
Ett tips är att ta bort lamporna medan 
vattnet är varmt, tex under sista doppet 
innan vintern. Ta bort ”astral pool”-loggan 
och lossa skruven bakom så är lampan lös. 

 

Töm vattnet tills det ligger under 
bräddavloppet/skimmer-ramen.  

 

Skruva loss inloppsramarna för hand och 
plocka ur korg ur skimmer. 

 



Skruva in vinterflaska i skimmer och 
vinterpluggar i inlopp (enligt bild). 

 

Töm alla rör/slangar på vatten (via 
dräneringsventiler på lågpunkter) 

 

Töm alla rör och ventiler i teknikrummet 
genom att lossa på ventilmuttern samt 
unions-kopplingar på utsidan av 
teknikrummet. 

 

Lossa på skruv-unionerna vid 
värmepumpen. (Enligt Bild) 
Låt dem vara lossade under vintern. 

 



Skruva av alla botten pluggar på 
cirkulationspump och sandfiltret. OBS! bara 
den lilla skruven på sandfiltret. 

 

Ställ sandfilter på vinterläge.  

 

Lossa T:et med manometern och lägg den 
frostfritt över vintern. 

 

Lägg i medföljande vinterbafflar i poolen 
som sedan spänns med ett snöre. 

 



Täck poolen på vintern med lämplig 
täckning, t ex vinterplåtar. OBS! om du 
använder annan form av täckning t ex 
glastak tänk på max snö-last. 

 

Om du har klor/ph dosering så skall givare 
förvaras i dess medföljande hållare med 
vatten i, och dem ska förvaras frostfritt. 

 

Underhåll av pool  

Kontrollera vattenvärden regelbundet. 
(Klor, PH, Alkanitet och cyansyra 

 

Klorpuckar läggs i vid skimmerlocket  

 

Om manometern på sandfiltret visar högt 
tryck (inom röd flik) ska man backspola 
filtret genom att först stänga av 
cirkulationspumpen och vrida växelventilen 
till backwash. Starta cirkulationen i cirka 30 
till 60 sekunder. Efter backspolning stäng 
av cirkulationspumpen och vrid ventilen till 
”rinse” och starta pumpen i cirka 30 
sekunder. OBS! glöm ej att alltid stänga av 
cirkulationspumpen innan du vrider ventilen 
på sandfiltret.  



Bypass-enheten används om du vill stänga 
av vattnet till värmepumpen (i bilden är allt 
öppet). 

 

Inför uppstart  

Stäng dräneringsventilerna vid pool 

 

Lossa vinterpluggar och vinterflaska ur 
skimmer och inlopp och skruva tillbaka 
inloppsramar för hand. 

 

Plocka ur vinterbafflar från pool  

 



Kolla igenom alla kopplingar och skruva 
tillbaka alla pluggar på cirkulationspump 
och sandfilter. 

 

Vrid tillbaka växelventilen på sandfiltret till 
filtrering. 

 

Fyll på vatten i poolen tills det ligger ungefär 
strax över mitten på skimmern 

 

Om teknikrummet ligger ovanför poolen kan 
man behöva fylla på vatten i 
cirkulationspumpen själv för att det ska 
börja cirkulera ordentligt. 

 

Kontrollera vattnets värden.  

Kontakt uppgifter:  
Info@Blarck.se 
0176 - 28 25 25 
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