
Nu er det tiden at tænke på den næste sommersæson . 
Et af de steder, hvor der er mange penge at spare, og give tilfredse badegæ-
ster er - varme i poolen - og det er helt gratis i drift. 
Anlægget er enkelt at opføre for "gør det selv" folk. 
Vælger man den strategi, som mange gør, kun at benytte solvarme, er der mu-
lighed for meget store besparelser  - helt ned til 2-3 års tilbagebetalingstid. 
Eneste driftsomkostning er et minimalt elforbrug til en hjælpepumpe. 

Hvis man vælger at køre ren solvarme 
på bassinet får man en mere svingende 
temperatur i vandet, men det kan være 
en meget stor fordel: 
Vandet er nemlig varmest (måske 28o ) 
på gode badedage, så både gamle og 
helt unge kan lide at være i vandet. 
På kolde dage, hvor det alligevel kun er 
vikingerne der bader, gør det mindre at 
vandet er koldere, og man sparer på 
den måde store energimængder.  
Dette sker automatisk med solvarmen, 
og anlægget er så kraftigt, at det meget 
hurtigt hæver bassintemperaturen, når 
vejret skifter. 

Ved Langå Friluftsbad hav-
de man et stort sydvendt 
bølgeeternittag. Der blev i 
1992 lagt rør i bunden af 
pladerne. 
Og "Det er alle tiders" 
siger Jørgen Kjær, som er 
halsinspektør. "Anlægget 
var tjent hjem efter 2½ år 
og vi har kun brugt meget 
lidt fjernvarme siden" 

Masser af varmt badevand  

Solfangersystemet består af rør lagt ud en-
ten på tag eller på jorden fx. hævet op på 
tagplader som her ved Teglgårdsparken i 
Truust ved Silkeborg. 
Anlægget blev opført i 1995 og blev renove-
ret i 2016—efter 21 år.  
Besparelsen er anslået til 1,5 mill. kr i denne 
periode. Dertil har man fået en bedre tem-
peratur end tidligere—ofte op til 28 grader 
mod højst 22 grader tidligere.  
Det kan sikkert lade sig gøre at bese anlæg-
get og få en udtalelse fra den ansvarlig for 
det store svømmebassin: 
Forespørg hos:  Finn Juul Jensen 
   Tlf. 28 96 79 16  

Han fortsætter: "De første 3 år holdt vi meget øje med økonomien. Det behøver  
vi ikke mere  - det kører bare.  Der er nærmest ikke vedligeholdelse Blandt referencer kan nævnes:   

Give camping 
Sdr. Omme Idrætscenter 
Krakær Camping 
Gl.Have Fyn 
Fyns Sommerland 
Holmens Camping 
Hampen Camping 
m.fl. 
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Varme i friluftsbadet ? 

Gratis..! 


