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POMPY BASENOWE

Nowoczesne, multifunkcjonalne urządzenie sterujące Tebas CosmoDos to elektroniczny sterownik z kolorowym 

wyświetlaczem posiadający pełen zakres funkcji i możliwości : 

- pomiar i regulacja poziomu pH / Redox (chloru) 

- ustawienie czasu pracy pompy filtra 

- ustawienie i regulacja temperatury wody  

- ustawienie czasu włączenia oświetlenia 

- podłączenie modułu WIFI do kontroli i modyfikowania parametrów 

  poprzez telefon, tablet, komputer

- montaż w innym pomieszczeniu wyświetlacza (10 m kabla)   

- możliwość podłączenia pomiaru wolnego chloru 

- 4 dodatkowe przekaźniki pomocnicze i 2 wyjścia cyfrowe

Swoboda wyboru elementów do skompletowania urządzenia i późniejsze doposażenie jest dodatkową.

Urządzenie sterujące Tebas ComoDos ph / Rx  - Przyszłość jest już teraz!

Tebas ComoDos - sterownik z elektrodami i komorą, bez pomp dozujących      kod 1200000

Pompy dozujące w dalszej części katalogu.

Dodatki do Tebas ComoDos      .   

moduł Wi-Fi do Tebas CosmoDos kod 1200002 

czujnik temperatury                     kod 1200006 

ramka wyświetlacza kod 1200004

czujnik przepływu    kod 14040

Sterownik Tebas Pool-Consulting z termostatem

Funkcje kierowania pracą: pompy filtra, ogrzewania, 

zaworu automatycznego płukania, kolektorów słonecznych, 

techniki dozowania, sterownika zbiornika przelewowego, 

zaworu motorowego. 

Sterownik pompy filtra Tebas 

Estetyczna skrzynka sterująca czasem 

pracy pompy filtra. Elementy elektryczne są

już zamontowane wewnątrz skrzynki.

do 2,2  0 kW, 230 V (9-14 A)   kod 14801 

do 2,2  kW, 400 V lub 0

do 0,75 kW, 230 V (4-6,3 A)  kod 14802

do 4,0  kW, 400 V lub 0

do 1,10 kW, 230 V (6-10 A)   kod 14803

Tebas Pool Consulting 230V kod 14800
czujnik solaryczny               kod 14815 

Sterownik pompy filtra AS Control 2      .

Szerokie spectrum ustawień pracy: zawór słupowy, praca 

pompy w 3 szybkościach, ogrzewanie, zawór motorowy, 

czas pracy pompy 230 V lub 400 V itd.

Sterownik zbiornika przelewowego

Pięć elektrod zapewnia właściwy poziom wody.  

Sterownik łączy się ze skrzynką pompy filtra. 

sterownik zbiornika 230V  kod 281500 

zestaw elektrod 5 sztuk      kod 281510 

elektroda 1 sztuka             kod 281505 

AS Control 2                     kod 225000

czujnik temperatury wody  kod 225002

czujnik solaryczny             kod 285010
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SKRZYNIE STERUJĄCE

Steruje pracą pompy i ogrzewania

Logic 1 271.6601.000         Logic 3       271.6603.000

Logic 2       271.6602.000         Logic WEB 271.6604.000

Sterownik Badu LOGIC

Sterownik PN Tebas

Obudowa IP67, wykonane wg PN-EN 60529.        

Podłączenie włącznika PN umieszczonego w basenie.   

do 2,6 kW, 400V      375150          

do 1,1 kW, 400V 375152

do 0,9 kW, 230V 375154

do 1,1 kW, 230V  375156

do 4,0 kW, 400V 375180

do 5,5 kW, 400V 375181

do 2,2 kW, 230 V (9-14 A) kod 375146  

do 2,2 kW, 400 V (4-6,3 A) kod 375147

do 4,0 kW, 400 V (6-10 A) kod 375148

redukcja dla czerwonego wężyka kod 7777426

.Sterownik pneumatyczny H.L

Przystosowane do podłączenia włączników 

ze stali - z czerwonym wężykiem.

płytka kod 374292     
folia 374293      

komplet z nakrętką       
kod 374294      

puszka z brązu       
kod 8710050        

wkład włącznika
kod 8712020

Włącznik pneumatyczny z brązu i stali

Sterowanie i włącznik piezoelektryczny= dotykowy 

do 3,8 kW, 400V  

lub 1,2 kW, 230V kod 375186

puszka z brązu 8710050 

uszczelka          375169

do 2,6 kW, 400V     375166

do 2,2 kW, 400V    375190wkład włącznika 8716020

kod

kod

kod
kod

kod
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Rynny przelewowe ORION to gotowe elementy skręcane śrubami i montowane na wspornikach. Rynna wykonana 

jest z tej samej stali co panel ORION i pokryta jest wewnątrz folią PCW. Łączenia rynny uszczelnia się masą silikonową 

i płynną folia PCW. Przygotowana dla kratki o szerokości 245 mm i wysokości 22 mm

Rynny przelewowe 

Gotowe rynny basenowe wykonane maszynowo z milimetrową dokładnością, prefabrykaty gotowe do montażu. 

Prosta, estetyczna rynna Standard o idealnych wymiarach  wykładana jest folią, mozaiką lub malowana farbą 

epoksydową.

standard kod 19700

odpływ rynny kod 325060 odpływ rynny kod 3941000

rynna dł. 2  mb    kod orion140

rynna dł. 1  mb    kod orion141

rynna dł. 0,5 mb    kod orion142

prawy narożnik    kod orion143

lewy narożnik    kod orion144

wspornik rynny    kod orion145

śruba rynny    kod orion137

,0

,0
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Kratka rynny przelewowej wykonana z białego polipropylenu sanitarnego z wysoką odpornością na UV. 

Górna powierzchnia antypoślizgowa. Wysokość 24mm. Kratki o szerokości 245 mm dostosowane do wymiarów 

rynny Orion i Standard, które wykonywane są wg standardów.

Kratka rynny przelewowej

model Classic łączenie pojedyncze model Classic łączenie podwójne

model Europe łączenie pojedyncze model Sopel łączenie pojedyncze  

model Muro łączenie pojedyncze Narożniki kratki rynny

szerokość 200 mm kod 11111podw

250 mm kod 11112podw

szerokość 145 mm kod 11110 

     195 mm kod 11111                  

   245 mm kod 11112     300 mm kod 11109podw

szerokość 195 mm kod 11107

                 245 mm kod 11108      

szerokość 195 mm kod 11115   

245 mm kod 11120

145 mm  kod       12382        12390

195 mm  kod       22379        22387 

245 mm  kod       22380        22388

295 mm  kod       12381        12389 

szerokość 195 mm kod 11116                 

     245 mm kod 11121 
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Wykonane wg normy EN 13451 grille nadają odpowiedni charakter obrzeża basenu. Kamienna kratka rynny jest 

nie do zniszczenia, dlatego „zalegać” będzie na Twoim basenie bardzo długo. Antypoślizgowa struktura wierzchniej 

warstwy grilla zapewnia największe bezpieczeństwo stojącemu przy basenie. Dostępna w kolorach: piaskowy, biały, 

ceglany, różowy, szary i jako seria Crystal. Kratki oferowane są też jako narożniki i łuki. Kamienna kratka rynny 

dedykowana jest do rynny Standard.

Kratka rynny kamienna – grill

Wysoce estetyczne, spełniające dwie funkcje : pokrycia rynny i wykończenia obrzeża. Dostępne w kolorze białym, 

piaskowym, ceglanym, różowym, szarym i jako seria Crystal z naturalnymi muszlami,wspaniale mieniącymi się 

w blasku słońca. Do kamieni dedykowana jest specjalna rynna, o idealnych wymiarach, do wyłożenia folią, 

mozaiką lub pomalowania farbą epoksydową.

Kamienie rynnowe Laguna

kratka grill prosta piaskowa kod 19880

kratka grill prosta biała kod 19883

kratka grill prosta cegła, róż, szary kod 19886

kratka grill prosta seria Crystal kod 19889

rynna dedykowana dla kamieni rynnowych kod 19878

kamień Laguna prosty biały kod 19866

kamień Laguna narożnik wewn. biały kod 19867

kamień Laguna narożnik zewn. biały kod 19868

kamień łuk biały  kod 19869

kamień Laguna prosty kolor kod 19870

kamień Laguna prosty Crystal kod 19874

TECHNIKA BASENU Z RYNNĄ
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Odpływ rynny z PE

wymiar    kod

75 mm 282000

90 mm 282005 

110 mm 282010

Odpływ rynny PCW

kod 20280 

Zbiorniki przelewowe

Wykonane z tworzywa, z szerokim otworem serwisowym. Wejście wody z rynny 110 mm. 

Można łączyć ze sobą kilka zbiorników. Nie ulegają po latach deformacji.

Pojemność   długość szerokość wysokość    kod*

1100 l 1400 mm 720 mm 1400 mm 281451

1500 l 1540 mm 720 mm 1625 mm 281452

2000 l 2070 mm 720 mm 1690 mm 281453

2500 l 1870 mm 995 mm 1650 mm 281454

3000 l 2230 mm 995 mm 1650 mm 281455

4000 l 2430 mm 995 mm 1950 mm 281456

kołnierz uszczelniający montowany na wejściu wody z rynien 281486 

* bez sterownika, elektrod i przyłączy

Odpływ rynny z PE do montażu w rynnach 

wykładanych płytkami. Posiada kaptur ochronny 

i mankiet uszczelniający. Wyjście 45 stopni.

Odpływ rynny PCW do montażu w każdym basenie 

z rynną. Solidnie wykonany z tworzywa ABS. Sito 

mocowane za pomocą 2 śrub, wyjście klejone 63 m.

Odpływ do rynny foliowanej Odpływy rynny z brązu

kod 325060śr.108 mm   kod 325074 

śr. 66 mm    kod 325076 

śr. 92 mm    kod 325078

szer. 60 mm, dł.100 mm kod 2200000

szer. 60 mm, dł.160 mm kod 2210000

TECHNIKA BASENU Z RYNNĄ
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OGRZEWANIE BASENU

Czym podgrzewamy i jak to działa ?

Są ludzie, którzy czują się dopiero wtedy dobrze, gdy zrobią sobie przerębel w lodzie i wezmą prawdziwie 

odświeżającą kąpiel. O wiele częściej mamy jednak pragnienie kąpać się w ciepłej wodzie. Czy woda w basenie ma 

mieć 22 czy 28 stopni C, to indywidualna sprawa każdego. Jakie więc są możliwości, by to osiągnąć? W przypadku 

basenu, który jest wykorzystywany tylko w lecie, powinno wystarczyć ogrzewanie pompą ciepła i promieniami 

słonecznymi. Ale w naszej szerokości geograficznej, to nie wystarczy! Należy zatem ogrzewanie słoneczne traktować, 

jako wspomagające główne ogrzewanie basenu. W instalacjach basenowych montuje się najczęściej wymiennik 

ciepła współpracujący z piecem C.O. lub elektryczne podgrzewacze wody. Ogrzewanie basenu jest konieczne w 

przypadku basenów halowych.

Wymienniki ciepła

Aby nie być uzależnionym od słońca, należy zamontować w instalacji 

wymiennik ciepła podłączany do pieca C.O. Płynąca z pieca gorąca woda 

wpływa do wężownicy wymiennika i ogrzewa wodę z basenu. 

Temperatura wody z basenu mierzona jest przez czujnik temperatury. Gdy 

osiągnie ona wymaganą temperaturę, czujnik daje sygnał do termostatu, 

który przerywa obieg wody gorącej z C.O. Przy decyzji o zamontowaniu 

wymiennika należy uwzględnić moc pieca C.O.

Pompy ciepła do basenów

To elektryczne urządzenia, wykorzystujące energię cieplną w powietrzu do 

podgrzania wody w basenie. Do przeprowadzenia tego procesu służy 

specjalny wymiennik, znajdujący się wewnątrz urządzenia. Pompa ciepła 

pobiera o wiele mniej energii elektrycznej, niż typowy podgrzewacz wody. 

Jej sprawność określa współczynnik COP, który im wyższy, tym lepiej.  

Elektryczne podgrzewacze wody

Idealne rozwiązanie dla małych basenów i wanien. Działanie 

podobne jak przy wymienniku, jednak zamiast wężownicy 

znajduje się tu element grzejny. Podczas eksploatacji 

podgrzewacza, należy zwrócić uwagę, aby element grzejny nie 

uległ uszkodzeniu. Przyczyniają się do tego: duża zawartość 

wapnia w wodzie, duża ilość środków dezynfekujących, złe 

podłączenie zarówno od strony elektrycznej, jak i hydraulicznej. 

Zaleca się stosowanie tego rozwiązania, gdy nie można 

zastosować innego. Koszty eksploatacji są wysokie.

Kolektory słoneczne

Płyty i maty z tworzywa instalowane są na dachu lub na ziemi. 

Pompa filtra tłoczy wodę do kolektorów, gdzie ta zostaje 

ogrzana. Jeżeli słońce nie świeci, przepływ wody do kolektorów 

zostaje odłączony za pomocą specjalnego zaworu. Ważne jest 

dokładne dobranie ilości płyt kolektorowych do wielkości 

basenu.
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OGRZEWANIE BASENU

Elektryczne podgrzewacze wody

Nazwa    kod   tytanowa

podgrzewacz 6 kW, 400 V, 9 A 14026      14027

podgrzewacz 9 kW, 400 V, 14 A 14029     14030

podgrzewacz 12 kW, 400 V, 18 A 14032     14033

podgrzewacz 15 kW, 400 V, 22 A 14035     14036 

podgrzewacz 18 kW, 400 V, 27 A 14038     14039

czujnik przepływu 14040

nazwa   kod

podgrzewacz  3 kW, 400 V, 8 A 14000

podgrzewacz  6 kW, 400 V, 9 A 14002

podgrzewacz  9 kW, 400 V, 14 A 14003

podgrzewacz  12 kW, 400 V, 18 A 14004

podgrzewacz  15 kW, 400 V, 22 A 14005

podgrzewacz  18 kW, 400 V, 27 A 14006

Wykonany z najlepszej stali 316L. Element grzewczy stanowią specjalne pręty grzewcze. W komplecie znajduje się 

termostat do ustawiania żądanej temperatury wody w basenie od 0 do 45 stopni C, termostat bezpieczeństwa, 

czujnik braku wody. Napięcie 400 V. W opcji czujnik przepływu, który można zamontować w podgrzewaczu lub 

na rurociągu, dla zabezpieczenia podgrzewacza przed włączeniem, jeśli nie ma przepływu wody. Podgrzewacz 

z grzałką tytanową nadaje się do pracy przy wodzie słonej.

Elektryczny podgrzewacz wody – obudowa ze stali  

Obudowa wykonana z poliamidu. Element grzewczy stanowią specjalne pręty grzewcze. W komplecie znajduje się 

termostat do ustawiania żądanej temperatury wody w basenie od 0 do 45 stopni C, termostat bezpieczeństwa 

Przyłącza do instalacji basenowej z tworzywa rura klejona 50 mm. Dostępny też w wersji z grzałką tytanową 

do pracy przy wodzie słonej. 

Elektryczny podgrzewacz wody – obudowa z tworzywa

śrubunek metal GZ 1  - PCW 50 mm      kod 60905 1/ ”2

Złączki do łączenia podgrzewaczy z instalacją basenową
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Kolektor basenowy

Kolektor basenowy Sun Heater S 421

Wykonany z odpornego na UV polipropylenu. W komplecie znajdują 

się elementy podłączeniowe. Kolektor ten nie jest jednak mrozoodporny

i musi zostać zdemontowany na zimę. Maksymalnie można ze sobą 

zmontować do 2 kolektorów. W dostarczanym 

kartonie znajdują się: 2 maty o wymiarach 

61 x 600 cm = 122 x 600 cm, 4 stalowe 

obejmy,4 mufy gumowe. 
2Powierzchnia kolektora: 7,4 m . 

Waga bez wody: 18 kg. 

Dla jednego zestawu (2 maty o wymiarach 

61 x 600 cm) należy podłączyć pompę 
3o minimalnej wydajności 7 m /h. 

nazwa   kod

kolektor basenowy Sun Heater S 421 14700 

Kolektor basenowy S 220

Wykonany z polipropylenu. Elementy przyłączeniowe w komplecie. Na zimę musi zostać zdemontowany. W kartonie 
2znajduje się 1 mata o wymiarach 61 x 600 cm. Waga kolektora 9,5 kg, powierzchnia 3,7 m . Należy podłączyć 

3pompę o min. wydajności 6 m /h.

nazwa kod

kolektor basenowy S 220          14701

Zielona energia dla Twojego basenu! Dzięki naszemu kolektorowi wykorzystasz ciepło słoneczne, aby zaoszczędzić 

na kosztach energii. Mały rozmiar, ale potężna wydajność! Dzięki kwadratowemu kształtowi, nienagannie prezentuje 

się przy basenie. Zaprojektowany do pracy przy dowolnej wielkości basenu ogrodowego . Łatwy montaż – kolektor 

posiada nóżki i stawiany jest na twardym podłożu, poniżej poziomu wody w basenie.  
3Jeden kolektor nadaje się do basenu o pojemności 8 m . Woda musi powoli 

przepływać przez kolektor.  Do ustawienia przepływu wody służy zawór 

3-drogowy. Kolektor ten nie jest jednak mrozoodporny i musi zostać 

zdemontowany na zimę. W dostarczanym kartonie znajdują się: 

1 kolektor o wymiarach 70 x 70 cm, elementy 

podłączeniowe, zawór 3-drogowy. 

Wąż nie wchodzi w zakres dostawy.

nazwa     kod

kolektor basenowy Tebas   14705 

OGRZEWANIE BASENU



68

Pompy ciepła

Ponieważ koszty zużycia energii rosną, rządy w wielu krajach na całym świecie zobowiązane są do ograniczenia 

zużycia energii. W rezultacie systemy, które są w stanie zmniejszyć zużycie energii są coraz bardziej istotne 

i pożądane na rynku. Nasze pompy ciepła oparte są na bardzo wydajnej i przyjaznej środowisku technologii, 

ponieważ większość pobieranej energii potrzebnej do wytworzenia ciepła, pochodzi z otaczającego powietrza, 

odnawialnego i niewyczerpanego źródła energii. Dlatego pompy ciepła stały się jedną z najlepszych i najtańszych 

opcji do produkcji "zielonej energii". Cechy naszych pomp ciepła to: 

- zmodyfikowane aerodynamicznie łopatki wiatraka, dzięki czemu zaciągane jest więcej powietrza, przy tej samej  

  pobranej mocy i pozostaje ono dłużej w przestrzeni obudowy pompy ciepła 

- funkcja autorozmrażania przy niskich temperaturach, funkcja samodiagnozy

- maksymalne zyski ciepła przy niskich temperaturach (wyższe COP przy niższych temperaturach)

- wiele lat doświadczeń w produkcji od 1975, wysokiej jakości tworzywa i materiały

- pompy ciepła zostały specjalnie zaprojektowane pod europejskie warunki klimatyczne 

- podwójne, tytanowe (klasa A1) cewki wymiennika ciepła 

- aktywny system automatycznego rozmrażania 

- potężny, powlekany kolektor energii (cewki powietrzne)

- dolna grzałka, aby zapobiec tworzeniu się lodu

- wodoszczelny cyfrowy wyświetlacz i panel sterownia

- mocna stalowa obudowa 

- ocynkowana płyta dolna 

- kompletny zestaw czujników niezbędnych do pracy: 

  czujnik przepływu, ciśnieniowy, temperatury wody 

  i powietrza.

- wysokie COP - wyższy przyrost energii

- mniejsze koszty energii

- łatwe podłączenie do instalacji wodnej

Dane techniczne:

- całoroczne - na każdą porę roku

14605 14608 14610 14613

OGRZEWANIE BASENU
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Pompa ciepła 

Pompa ciepła TEBAS – to produkt wytwarzany pod nadzorem polskiej firmy. Zapewnia to odpowiednio wysoką jakość 

zadowalającą użytkownika, serwis i pomoc techniczną. Pompa ciepła TEBAS jest tworzona pod kątem pracy przy 

basenach kąpielowych, z myślą o wszystkich aspektach z tego wynikających. Zapewnia spokój użytkowania i komfort 

zawsze ciepłej wody w basenie. Właściwy dobór pompy ciepła należy zrobić uwzględniając straty ciepła z powierzchni 

lustra wody i średnią temperaturę powietrza.  

nazwa kod
3do basenu 35 m , moc 6,5-9,0 kW, 230V 14605

3do basenu 30-50 m , moc 8,5-11,2 kW, 230V  14608
3do basenu 40-70 m , moc 9,7-13,1 kW, 230V 14610
3do basenu 60-90 m , moc 11,5-16 kW, 230V 14613

OGRZEWANIE BASENU
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Wymiennik ciepła ze stali AISI 316 

oMoc podana przy parametrach 90/70 C. 

Montaż wyłącznie poziomy.

  Kod    moc kW

13004       13

13006       28

  Kod    moc kW

13008       40

13010       75

  Kod    moc kW

273017      40

        

Wymiennik niskotemperaturowy ze stali AISI 316  

oMoc podana przy parametrach 40/20 C. 

Montaż pionowy. 

Wszystkie oferowane przez nas wymienniki produkowane są od ponad 20 lat. Większość z nich pracuje do dnia 

dzisiejszego. Takie efekty zapewnia odpowiednia dla basenów i tradycyjna konstrukcja, jakość i rodzaj użytej do 

produkcji stali. Wymiennik ciepła montuje się na instalacji wodnej basenu. Zasada działania jest prosta i skuteczna. 

Płynąca z pieca C.O. gorąca woda wpływa do wymiennika przez znajdującą się w środku wężownicę. Woda 

z basenu opływając wężownicę ogrzewa się. Temperatura wody mierzona jest przez czujnik i gdy osiągnie 

wymaganą temperaturę przerywany jest obieg wody z C.O. Przy doborze wymiennika należy wziąć pod uwagę 

moc posiadanego pieca i należy korzystać z diagramu. Parametry pracy każdego wymiennika to: 

chlor: max 3 mg/l (ppm), pH: 7,2-7,8, alkaliczność: 60-120 mg/l (ppm), twardość: 200-1000 mg/l (ppm).

Teoretyczne obliczenie potrzebnej mocy do ogrzania basenu: P = 1.16 x T x V/t

Teoretyczne obliczenie czasu potrzebnego do nagrzania basenu: t = 1.16 x T x V/P
3 o oPrzykład na obliczenie czasu: basen 30 m , od 5 C do 25 C z mocą 6 kW: t =1.16 x (25-5) x30/6 = 116 godzin

P = moc w kW; t = czas w godzinach; T = różnica temperatury; 1.16 = wartość stała; V = pojemność basenu

Wymienniki mogą pracować przy basenach wewnętrznych i zewnętrznych :

Wymienniki ciepła

OGRZEWANIE BASENU
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Wymiennik ciepła ze stali V4A 

to wyjątkowy produkt o rzadko spotykanych już właściwościach: 

najlepszy materiał, niskie opory nie powodujące strat energii.  
o 

Moc podana przy parametrach 90/70 C. 

Montaż poziomy lub pionowy.

kod     moc kW      

13007       40 

13009       70 

Wymiennik ciepła ze stali tytanowej

kod     

kod     

moc 

moc 

kW 

kW 

12070       28 

12071       40 

12072       75 

Wymiennik ciepła w obudowie z tworzywa 

12074        40  

12076        75  

śrubunek metal GZ  - PCW 50 mm      kod 60905 

mufy gumowe 2 szt. z obejmami                  kod 273095 

11 / ”2

stosowany przy słonej wodzie w basenie.

Montaż poziomy. 

oMoc podana przy parametrach 90/70 C. 

Montaż wyłącznie pionowy.

Złączki do łączenia wymienników z instalacją basenową

OGRZEWANIE BASENU
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Słoneczny kolektor basenowy BK służy do bezpośredniego ogrzewania wody w basenie. Kolektor BK to czarny, 

odporny na promienie UV i wodę basenu absorber z tworzywa sztucznego, ogrzewający basen ciepłem słońca. 

Nie jest wymagany wymiennik ciepła, dlatego stopień wydajności jest wyższy, niż przy kolektorach oszklonych. 

Basenowe kolektory słoneczne BK wykonane są ze specjalnie dobranego z polipropylenu. Ze względu na bardzo 

niewielki opór, basenowe kolektory słoneczne BK nie pogarszają funkcjonowania istniejącego systemu filtracyjnego. 

Zadziwiające jest z jak odczuwalną różnicą temperatur woda wpływa do basenu po przejściu przez kolektory, jeśli 

oczywiście świeci słońce. Idealna różnica między wejściem a wyjściem to 3 stopnie C. Nawet przy pochmurnej 

pogodzie kolektory działają, wykorzystując niewidzialne pasmo promieni słonecznych. Koszty instalacji zwracają 

się już po kilku latach, gdyż energia dostarczana przez słońce jest darmowa! Montowane są na stałe na dachu lub 

na powierzchni ziemi z użyciem aluminiowych ram. Po opróżnieniu z wody mogą pozostawać w miejscu 

zamontowania przez okres zimowy.

Kolektory basenowe typ BK – profesjonalne instalacje

Dodatki do kolektorów BK

nazwa    kod
2kolektor BK 370 pow. 3,7 m , 

szer. 1310 mm, dł. 3080 mm 280410

aluminiowa rama do w/w 280437

2kolektor BK 250 pow. 2,5 m , 

szer. 1310 mm, dł. 2080 mm 280453

aluminiowa rama do w/w 280488

łącznik
kod 280534      

taśma
kod 280607

uchwyt
kod 280615    

korek
kod 280550      

kolano
kod 280666          

odpowietrznik
kod 280631

Składają się z kolektorów i elementów niezbędnych do montażu 

na dachu. W skład zestawu wchodzą: kolektory, łączniki, taśma 

mocująca, uchwyty, korek, odpowietrznik z kolanem. Można 

stosować kilka zestawów. Maksymalne wielkości basenów podano 

przy założeniu pokrywy na lustro wody w basenie.

Zestawy kolektorów BK

2 x BK250 do basenu maks. 6,5 m kod 280455
2         3 x BK250 do basenu maks.10 m kod 280457
2         4 x BK250 do basenu maks.13 m kod 280459

2     

2 x BK370 do basenu maks.10 m 280412
2         3 x BK370 do basenu maks.15 m kod 280414
2       4 x BK370 do basenu maks. 20 m kod 280416

2         kod 
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Aby kolektory działały poprawnie w instalacjach basenowych, należy montować automatyczne sterowanie pracą

filtra. Sterowanie umożliwia nastawienie żądanej temperatury, a przede wszystkim włącza i wyłącza przepływ wody

przez kolektor. Automatykę stosuje się w kolektorach montowanych na stałe, których nie demontuje się na zimę.

Automatyka kolektorów słonecznych

Model posiada duże możliwości i nowoczesny wygląd. W tej jednej 

skrzynce synchronizuje się pracę wielu urządzeń, takich jak: pompa 

filtra, pompa C.O., automat dozujący, zawór motorowy, zawór 

płuczący, pompa podająca wodę na kolektory. Urządzenie steruje 

filtrowaniem, ogrzewaniem standardowym i słonecznym. 

Po podłączeniu czujnika solarycznego steruje pracą kolektorów 

słonecznych, uruchamiając przepływ przez kolektory za pomocą 

zaworu motorowego. Wyświetlacz kwarcowy pokazuje w czytelny 

sposób wykonywane czynności. Sygnalizacja pracy wykonywana 

jest poprzez diody LED, a sterowanie przez mikroprocesor. 

Sterownik Tebas Pool-Consulting z termostatem

Tebas Pool Consulting 230 V kod 14800

czujnik solaryczny kod 14815

Zawór motorowy włącza i wyłącza przepływ wody na kolektory. Podłączany jest do sterownika, z którego idzie

sygnał kierujący pracą zaworu, w momencie gdy czujniki stwierdzą potrzebę włączenia podgrzewania wody.

Zawory motorowe

24 V, 50 mm kod 732355 LH 50 , 230V kod 250.0012.900

          63 mm kod 732356

z termostatem i czujnikami 

50 mm kod 15040

63 mm kod 15041

OGRZEWANIE BASENU


