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HAVUZUNUZDAKI SUYA NE OLUR?

Bu tüm havuz sahipleri için öncelikli önemli olan bir sorudur. Geçmiþte bazý havuzlarda filitre sistemi
bulunmazdý, havuz sahibi gerekli olduðunda havuzu temiz su ile doldurma gibi bir problemle karþýka-
rþýya kalýrdý. Havuzu tekrar doldurmak zahmetli olduðu kadar, kullanýlan su temiz olmadýðýndan havuz
sahibi saðlýksýz bir havuzda yüzmek zorunda kalýrdý.
Günümüzde havuz sahiplerinin istedikleri kesin saðlýklý, kristal berraklýkta su ve tasarruftur. Bu hedefler
etkin filitreleme ve havuz suyunun kimyasal bakýmý ile gerçekleþir.
1.- Biyolojik kirlilik, suya mikrop bulaþmasý hava yoluyla taþýnan veya havuz kullanýcýlarý tarafýndan

havuza getirilen mikro-organizmalar yüzünden olur. Bu parazitler ýlýk suda çok çabuk ürer ve bera-
berinde oluþan yosun havuz suyuna yeþilimsi bir görünüm verir.

2.- Yaðmur ve rüzgar; toz, çamurlu yaprak ve tohumlarý havuza getirerek havuz suyunu kirletir.

PROBLEMÝN ÇÖZÜMLERÝ;

1.- "Kimyasal" Bakým
Dezenfekte etkileri sayesinde mevcut mikro-organizmalarý yok etmek için suda kullanýlacak kimyasal
ürünleri (klor, brom, oksijen) doðru oranda kullanýn. 
Klor daha yaygýn bir yöntem olduðundan referans olarak alýnacaktýr.

2.- "Fiziksel" Bakým
Suda bulunan partikülleri temizlemek için bir havuz filitresi kullanýn.

PH SEVIYESI ;

Ph oraný suyun mevcut asidik veya baz karakterini gösterir.
Nötr deðer 7.0'dýr. Ph deðeri 0-7 arasýnda asidik ortamý 7-14 arasýnda alkalin ortamý belirtir. Havuzlar
genellikle 6.8 ve 8.4 arasýnda deðiþiklik gösterirler.

Ph Niçin Önemlidir?

"Sudaki ideal ph deðeri 7.2-7.6 arasýnda olmalýdýr."
Daha önce ifade edildiði gibi, istenmeyen mikro-organizmalarý yok etmek için havuzda yeterli artýk klor
mevcut olmalýdýr. Gerçekte havuz suyu Ph oraný 7.2-7.6 arasýnda olduðunda klor havuz suyu içindeki
mikro-organizmalarý öldürebilir.
Doðru ph oranýný ayarlamayý gerektiren baþka sebeblerde vardýr; PH oraný 7,6'dan büyük olduðunda
havuz suyundaki kalsiyum bulanýk görünüm kazandýrýr.(sert suda daha belirgindir.) Bu suya sütümsü
bir görünüm verir ve filitreleme sürecini önler.
Sudaki tortular ayný zamanda bulanýk su havuz aksesuarlarýndan geri gelir. PH oraný 7,0 seviyesinin
altýna düþtüðünde havuz suyu göz ve mukozayý tahriþ eden bir özelliðe bürünür. Bu uzun vadede
havuzdaki metal aksamada zarar verir. Havuz suyunun kaliteli olmasý için özellikle doðru PH oranýnýn
tutturulmasý gerektiði çok açýktýr.
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KLOR ;

Havuz suyundaki artýk (serbest) klor miktarý ülkeden ülkeye deðiþir. Mevcut saðlýk kurumlarýnýn düzen-
lemelerine baðlý olarak tipik yasal gereksinimler litre baþýna 0,2-0,6 mg arasýnda olmalýdýr.

ARTIK YADA SERBEST KLOR ÝLE NE ANLAÞILIR?

Filitreleme sürecinden sonra bile suda klorun dezenfektan özelliði ile genelde hipoklorit asit formunda
etkili olduðu yok edilecek bazý bakteriler kalýr.
Suya eklenen klor miktarýda (bakteri ve oksidize organik maddeleri yok etmek için gereklidir.) havuz-
daki maddeler ve yüzücüler tarafýndan havuza taþýnan yeni bakterileri yok etmek için serbest kalýr.
Hipoklorit asit formunda suda kalan bu klor serbest, artýk klor olarak bilinir.

FILITRELEME ;

Filitreleme suyun kimyasal bakýmýyla desteklenmelidir.
Bu iki yöntem birbirinden ayrýlmaz.

ÇALIÞMA PRENSÝPLERÝ;

Su havuz tabanýndaki süzgeçlerden (1) ve havuz yüzeyindeki skimmerlerden (2) emilerek ayrý bir boru-
lama sistemi ve buna baðlý vanalarla (3) pompaya (4) ve oradanda kum filitresine (5) gönderilir.
Su filitrelemeden sonra besi nozullarýyla (6) havuza geri gelir ve karþý tarafta bulunan skimmerler ve
taban süzgeçlerinden filitreye döner. Su filitre içindeki kuartz kum arasýndan aþaðýya doðru sirküle edilir
ve partiküller burada tutulur.
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Filitre kumunun içerde kalan partiküllerin temizlenmesi için belirli aralýklarla yýkanmasý gerekir. Bu iþlem
filitre içindeki akýþ tersine çevrilerek ve partiküllerin yerinden çýkartýlarak atýlmasý ile gerçekleþtirilir. Bu
ilkelerin göz önünde tutulmasýyla ileride belirtilen tesisat ve iþletme talimatlarý ile beraber herhangi bir
sorun çýkmaz.
Filitre basýncý 1,3 kg/cm² 'nin üzerine çýktýðýnda kum filitresinin ters yýkanmasý gerekmektedir.

TESISAT;

Filitre yüzme havuzuna mümkün olduðunca yakýn ve tercihen havuz su seviyesinin 0,50 mt. altýna
monte edilmelidir. Filitrenin monte edildiði yerde drenaj olmasýna dikkat edilmelidir. 

Önemli: Çok yollu vana baðlantýsý için demir boru ve kenevir kullanmayýn. Teflon bantý ve
plastik aksesuarlar kullanýlmasý gereklidir. 1½" ve 2" baðlantýya diþli yada yapýþtýrma boru bað-
lantýlarý uygundur.
Gerekli bakýmlarý yapabilmek ve filitrenin ömrünü uzun tutmak için her zaman filitre etrafýnda
yeterli boþluk býrakýn.

MONTAJ;

Filitrenin doðru montajý için þunlarý uygulayýn:
1.- Filitreyi yatay ve temiz bir yüzeye koyun
2.- Filitreyi nihai yerine yerleþtirin
3.- Yandan vanalý bir filitre kullanýldýðýnda, alti yollu vanayý filitreye baðlayýn.Vana ve filitre arasýnda

baðlantýlarýn doðru bir þekilde yapýldýðýna emin olun
4.- Altý yollu vananýn þu üç baðlantýsýný yapýn

a)  Pompadan vana ile altiyolluya baðlantý 
b)  Altýyolludan rogara (boþaltma) baðlantý ve
c)  Altýyolludan besleme hattýna baðlantý . Bu üç çýkýþ vana üzerinde belirtilmiþtir
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5.- Manometre Te'sini hava alma vidasýný, purjörü, manometreyi, (þekilde belirtilmiþtir) yerleþtirin. Su
geçirmezlik conta ile garanti edildiðinde teflon bant kullanmak gerekli deðildir. El ile sýkma yeterli
olacaðýndan manometre te'sini bir aletle sýkmayýn.

KUM KOYULMASI

Filitrenizden en iyi randýmaný alabilmeniz için filitrenin miktarý özellikleri filitre üzerindeki plakette belir-
tilen ve çapý 0,5-0,7 mm arasýnda olan kum ile doldurulmasý gerekmektedir.
Devamýnda:
1.- Filitreyi nihai yerinde, boru baðlantýlarý yapýldýktan sonra kum ile doldurun
2.- Kapaðý ve contasýný çýkartýn 
3.- Filitreyi yarýsýna kadar su ile doldurun
4.- Gereken kum miktarýný filitreye dökün
5.- Kapak contasýnýn oturma yerini temizleyin
6.- Filitre kapaðýný yerine takýn

FÝLÝTRELEME ÝÞLEMÝ 

Altiyollu vanada filitreden en iyi randýmaný alabilmek için gerekli iþlemlerden birinin 
seçileceði 6 pozisyonlu bir kol bulunmaktadýr.

Önemli : Altiyollu vananýn pozisyonu deðiþeceðinden her zaman pompayý stop ediniz.
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FILITRELEME

Pompayý kapalý tutarak altiyollu vana kolunu filitreleme pozisyonuna
getirin.
Pompayý çalýþtýrýn.
Bu operasyon sýrasýnda basýnç aygýtý filitrenin doyma derecesini göster-
diðinde zaman zaman tetkik edilmelidir. Basýnç 1,3kg/m² ye ulaþtýðýnda
Backwash (ters yýkama) iþlemi uygulanmalýdýr. Dip emiþ ve skimmer
vanalarý havuz yüzeyinde kalan parçacýklara göre ayarlanmalýdýr.
Unutmayýnýzki dip emiþ vanasýný tam açtýðýnýzda skimmerlerden emiþ
azalýr. Eðer skimmerlerden emiþ fazla ise, dip emiþ vanasýný kýsýn.

TERS YIKAMA

Her kum yükü, filitreleme iþlemi sýrasýnda tutulan partiküleri toplayan
binlerce kanal oluþturur. Suyun içinden geçmesine olanak tanýyan bu
serbest kanallar sürekli azalma gösterir. Bu yüzden basýnç 1,3kgs/cm²
ye ulaþana kadar devamlý yükselir. Bu noktada filitre kumu daha fazla
partikül toplayamayacaðýndan aþaðýdaki gibi temizlenmelidir.
Alti yolluvanayý "Back wash" ters yýkama pozisyonuna getirin. Denge
deposu ve Besi vanalarýný açýk tutarak ,pompayý açýn ve 2dk.çalýþtýrýn
(Bu süre filitrenin kirliliðine göre deðiþebilir.) Bu iþlem tamamlandýðýnda
filitreyi bloke eden tüm kir dýþarý atýlýr.
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0,8 kg/cm² - 11,4 PSI: filitreleme sürecinin
baþindaki normal basinç

1,3 kg/cm² - 18,5 PSI: bu basinç (ters
yikama) zamaninin geldigini gosteriyor
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RESIRKÜLASYON

Bu pozisyonda altýyollu vana, pompadan gelen suyun filitre içinden
geçmeden direkt olarak havuza gitmesine olanak tanýr.

BOÞALTMA (WASTE)

Eðer yüzme havuzunun suyunda direkt olarak ana rogara baðla-
yarak boþaltma durumunda pompa kullanýlarak su boþaltýlmalýdýr.
Bunu yapmak için alti yollu vana "waste" konumunda olmalýdýr.
Motor dip emiþ vanasý açýk tutularak çalýþtýrýlýr.
Pompa için yeterli emiþi saðlamak için kollektör ve tüm boþaltma
borusu su ile doldurulmalýdýr 

DURULAMA (RINSE)

Altýyollu vana "Backwash" ( ters yýkama ) iþlemi gerçekleþtirildikten
ve "filitre" pozisyonuna getirildikten sonra, yüzme havuzuna akan su
1-2 saniye bulanýk olacaktýr.
Bu þekilde suyun havuza ulaþmasýný önlemek için çalýþma þekli
aþaðýda belirtilen, altýyollu vana için bir "durulama" pozisyonu bulun-
maktadýr:
Ters yýkamadan hemen sonra vanayý durulama pozisyonuna getirin
ve 1 dk. Için pompayý çalýþtýrýn. Pompayý kapadýktan sonra vanayý
filitre pozisyonuna getirin.
Bu pozisyon durulanan suyun direkt olarak rögara gitmesini saðlar .
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KAPALI (CLOSED)

Adýndanda anlaþýlacaðý gibi bu konum filitreden pompaya giden
suyu kapatmak için ve pompadaki kollektörü açmak için kullanýlýr.

ÝÞLETME

Kum filitreye konduðunda yýkanmalýdýr. Bunun için aþaðýdaki iþlemleri takip edin.

1.- Altýyollu vanayý "Lavado" (wash) konumuna getirin.
2.- Havuz emiþ borularýný Kontrol eden vanalarý açýn ve pompayý 4 dk.çalýþtýrýn.
3.- Pompayý kapatýn ve altýyollu vana kolunu "Filtration" (Filtering) konumuna getirin. Bu iþlemler yapýl-

dýktan sonra, filitre havuz suyunu filitre etmeye hazýr hale gelir.

Önemli: Altýyollu vana kolunun konumu deðiþtiðinde pompa kapatýlmalýdýr.

BAKIM

Filtre kabuðunu temizlemek için solvent kullanmayýn. Bu filtreye özellikle parlaklýðýna zarar verir.
Ýyi durumda olmayan parça ve contalarý her zaman deðiþtirin.
Ters yýkama ve durulama gerektiðinde kullaným kitapçýðýndaki talimatlara uyun.
Daha iyi bir performans için kimyasal ürünleriyle her yýl kumu temizleyin. Filitre içindeki kumun yaklaþýk
her üç yýlda bir deðiþtirilmesi gerekmektedir.

KIS DÖNEMI

Kýþ süresince filitreye zarar gelmemesi için aþaðýdaki noktalara dikkat edilmelidir.
Yukarýdaki talimatlarý takiben ters yýkama ve durulama yapýn.
Filitredeki suyu boþaltýn.
Kullanýlmadýðýnda filitredeki kumu havalandýrmak için kapaðý çýkartýn.
Kullanýlmama periyodu bittiðinde tekrar filitreyi çalýþtýrmak için "baþlatma" paragrafýndaki talimatlarý
uygulayýn.
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EN SIK KARÞILAÞILAN PROBLEMLER;

*Eðer ok yoksa motor yönü aþaðýdaki gibi olmalýdýr.

Pompanýn önünde durun , yani giriþ borusunun olduðu yerde ( motor arkadayken)
Motor yönünün saat yönünün tersinden olduðundan emin olun.

GÜVENLIK UYARILARI

Sistemi kesinlikle susuz çalýþtýrmayýn.

Filitre ve vanayý çalýþtýrdýðýnýzda, ilk önce filitreyi kapatýn.

Çocuk ve yetiþkinlerin sistem üzerinde oturmalarýna izin vermeyin.

Þebeke suyunun basýncý çok yüksek olabileceðinden ve filitrenin müsade ettiði maksimum çalýþma
basýncýný aþabileceðinden, filitreyi su þebekesine direkt olarak baðlamayýn. Bir takým özelliklerine
(parlaklýk, þeffaflýk …) zarar verebileceðinden kapaðý solvent ile temizlemeyin.

Bazý plastik parçalar kýrýlabileceðinden somunlarý çok sýkmayýn. Unutmayýnki tüm baðlantýlar yapýl-
dýðýnda, fazla sýkýlýða gerek kalmaz.
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ETKÝSÝ SEBEP ÇÖZÜM 

Filitre bloke olmuº tur. Filitreyi temizleyin. 

Motor Ters yöne çalýþtýrýnýz. 

Motorun çalýþtýðý yönde motor 
gövdesindeki oku kontrol edin. 

Eðer yanlýþsa motor baðlantýlarýný 
deðiþtirin. 

Filitreden çok az su geçmesi. 

Emmenin zayýf iþlemesi. 

Vakum borularý bloke olur. Temizleyin. 

Suyun ph’ý yüksek (bulanýk su). Ph düþürücü ile ph oranýný düþürün. Filitreleme iþlemi sýrasýnda 
basýnç hýzla yükseliyor.  

Klor eksikliði (yeþilimsi su). Klor ilave edin. 

Pompa hava alýyor. Filitre ve vakum borularýndaki 
sýzýntýlarý kontrol edin. 

Basýnç göstergesi sýkça deðiþiyor. 

Emiþ yarý kapalý. Emiþ vanalarýnýn tümüyle açýk 
olduðunu kontrol edin. 

olmuþtur




