
Fûtés nélkül a beltéri medencék egyálta
lán nem alkalmasak fürdôzésre, a kültériek 
vize is igazán csak a kánikula heteiben me 
legszik fel.

A változékony idôjárás miatt még akkor 
is bekövetkezhet néhány napos rossz idô. 
Különösen az elô és utószezonban egy 
hét is eltelhet, míg a napsütéstôl újra ideá
lis hômérsékletû lesz a víz.

A medencék egész évi folya matos hasz
nálatához tehát elengedhetetlenül szüksé
ges a fûthetôség.

A kellô hôfok eléréséhez, illetve a lehûlés 
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elleni védelemre számos technikai eszköz 
és épületgépészeti megoldás létezik. Né 
melyikhez egyáltalán nem kell energia, de 
a komp lexebb komfortot adókhoz külsô, 
vásárolt energiabevitel szükséges.

– A szolár takarófólia a medence vízfel
színén úszva a nap sugárzását hasznosítja, 
és hûvös idôszakokban gátolja a medence
víz lehûlését. Az ilyen megoldáshoz nem 
kell energiabevitel.

– Az eltolható medencefedés üvegház
hatásával fût és gátolja a lehûlést, külsô, 
vásárolt energiabevitelt nélkülözve. A csu

kott állapot egyébként meggátolja a külsô 
szennyezôdés, akár a falevelek bejutását.

– A fekete, csôszônyeg kialakítású ab 
szorber – a nap sugárzását hasznosítva – 
melegíti fel a rajta keresztül kerigtetett me 
den cevizet, amelyhez minimális külsô, vá 
sárolt energiabevitel szükséges.

– A vákuumcsöves napkollektor szintén 
a napsugárzást hasznosítja. A kollektorban 
felmelegített közvetítô közeg a vízforgató 
rendszerbe épített hôcserélôben adja át a 
hôt a medence vízének. Itt is csak minimá
lis a külsô, vásárolt energiabevitel.



gató rendszerbe beépített hôcserélô adja 
át a medence vízének. Ez a rendszer már a 
teljes mértékben vásárolt, külsô energia
bevitellel mûködik.

– A vízforgató rendszerbe beépített, 69
12 kWos teljesítményû elektromos fûtôbe
tétek közvetlenül érintkeznek a medence 
vizével. A mûködtetése teljes mértékben 
vásárolt, külsô energiabevitellel történik.

Fontos leszögezni, hogy a felsorolt lehe
tôségek mindegyike alkalmazható egyegy 
adott esetben, sokszor akár egymással 
kombinálva is.

Alapos, körültekintô mérlegelést igényel 
a medencevíz melegítésének, illetve mele
gen tartásának lehetséges variációi között 
megtalálni az optimális megoldást.

A megrendelô rendszerint egyéni meg
fontolások alapján dönt, de a kiválasztás
hoz feltétlenül szükséges kellô referenci á
val rendelkezô szakember segítsége.

A használók komfortérzésének szem
pontjai szerint elsôdleges a kívánt vízhô 
mérséklet tartóssága, de jelentôségteljes a 
beruházási és üzemeltetési, valamint az 
egyéb, úgynevezett élettartam költség.

Elôtérbe kerül ma már a megrendelô 
megújuló energiák iránti érzékenysége is.

E cikk keretein ugyan túlmutat a felsorolt 
lehetôségek részletes mûszaki, gazdasági 
és zöldszempontú elemzése, de a végle
ges döntés elôsegítéséhez azért két fontos 
szempontra mégis feltétlenül rá kívánjuk 
irányítani a figyelmet.

– Azt a komfortigényt, hogy az év jelen
tôs idôtartamában tartós legyen a szüksé
ges vízhômérséklet, természetesen csak 
vásárolt energiabevitellel lehet maradékta
lanul teljesíteni.
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– A vízvíz hôszivattyú egész éven át 
közel azonos hatékonysággal termeli a 
hôt, amely a vízforgató rendszerbe épített 
hôcserélôn át melegíti a medence vizét 
töredék külsô, vásárolt energiabevitellel.

– A levegôvíz hôszivattyú a tavasz köze
pétôl az ôsz közepéig kiemelkedô haté
konysággal termeli a hôt és adja át a rajta 
keresztül áramoltatott medencevíznek. Eh 
hez a megoldáshoz töredék külsô, vásárolt 
energiabevitele szükséges.

– A ház meglévô, többnyire földgázzal 
üzemelô kazánja által termelt hôt a vízfor
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– A technika fejlôdésének köszönhetôen, 
a töredék vásárolt energiabevitellel üzemel
tethetô hôszivattyúk ma már reális idôinter
vallumon belül megtérülô beruházásnak 
tekinthetôk.

Ennek megfelelôen komfortos és egyút
tal energiahatékony megoldás is, hogy ha 
a meden cék fûtésére hôszivattyúkat alkal
maznak. Ugyanis azokkal – a hasznosuló 
hôenergia mennyiségének 1525 %át ki 
tevô vásárolt energiabevitel mellett is – biz
tosítható bármikor a kívánt, kellemes vízhô
mérséklet.


