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V posledních dnech nadáváme 
na to, že se sluníčko schovává kaž-
dou chvíli za mraky. A že díky tomu 
nestačí prohřát vodu v bazénu na 
teplotu příjemnou ke koupání.

Pokud je ale bazén vybaven ohře-
vem vody, dá se v něm koupat i 
během pošmourných dnů. 

Jaká je vlastně ideální teplota vody 
ke koupání? Někdo má rád vodu 
chladnější, jiný by se rád koupal v 
takové, která má teplotu tropických 
moří. Ideální teplota je zhruba mezi 
22 a 28° C.

Jaké máme možnosti vodu ohřát? 
Tahle otázka zajímá spoustu rodičů, 
kteří mají zájem na tom, aby si jejich 
děti mohly užívat koupání a plavání v 
teplé vodě kdykoliv si vzpomenou...

Pomineme elektrický ohřev, jehož 
provoz je velmi nákladný - to už by-
chom mohli do bazénu lít vodu rov-
nou z varné konvice. 

Pro obyčejného člověka se nabízí 
dvě ekonomicky dostupné možnos-
ti. Tou první je solární systém ohře-
vu vody. Je výkonný, jednoduše při-
pojitelný a vodu ohřívá zadarmo. I v 
našem klimatu je solární ohřev scho-
pen dobře fungovat až šest měsíců v 
roce. Ovšem, když svítí sluníčko.

Co když se však zhoupne počasí a 
přes den je polojasno nebo dokonce 
zataženo? 

Právě kvůli těmto dnům, které 
mohou přijít i v parném létě, odbor-
níci doporučují lidem, aby si rad-
ši pořídili tepelné čerpadlo. Dnes 

Jak nejlépe ohřát vodu v bazénu
jsou k mání speciální čerpadla na 
ohřev vody v rodinných bazénech. 
Nejsou závislá na výkyvech počasí 
a dobře fungují už od venkovní tep-
loty kolem 12° C, tedy i když nesvítí 
slunce .

Fungují na stejném principu jako 
tepelná čerpadla určená k vytápě-

ní domů. Zjednodušeně řečeno bez 
ohledu na počasí odebírají teplo z 
okolního vzduchu a předávají je do 
vody. 

Tímto způsobem zdarma získávají 
přes 80 % tepelné energie. Tedy čty-
řikrát víc, než spotřebují na svůj pro-
voz! 

Lehce se dají instalovat k novým 
i starším bazénům. Jinými slovy si 
potěchu z koupání můžete užívat 
až sedm měsíců v roce, aniž bys-
te museli za mraky vyhlížet sluneč-
ní paprsky. Stačí si jen na pár hodin 
tepelným čerpadlem vodu v bazénu 
jak se říká přihřát. -lm-

STAVEBNICTVÍ
ZÁMEČNICTVÍ
PROJEKCEE K O S

TŘÍDIČ MATERIÁLU

TŘÍDĚNÍ ZEMINY, ŠTĚRKU
A STAVEBNÍCH SUTÍ
Frakce 0/16, 16/32, 32/+

CHCETE TŘÍDIČ VYUŽÍT?
ZAVOLEJTE, RÁDI POMŮŽEME.
+420 775 732 995

JAK TŘÍDIČ FUNGUJE?
PODÍVEJTE SE NA NAŠEM WEBU
ekosbrtnice.cz/tridic


