AQUECIMENTO SOLAR DE PISCINAS:
1 - INTRODUÇÃO
A razão de ser deste Boletim é de apresentar ao interessado a possibilidade da
montagem, por conta própria, de um sistema de aquecimento solar de piscinas
a um custo bem atrativo.
Sugerimos um levantamento prévio dos preços cobrados pelas empresas
especializadas neste ramo. A relação entre custo e esforço de um sistema
tradicional instalado, pronto para uso e de um outro montado por
autoconstrução sempre deve ser bem analisada.
2 - APRESENTAÇÃO
Há mais de dois anos esta equipe atua na coleta de informações para a
apresentação pública do prometido Manual de Piscinas.
Pelo volume de informações compiladas, verificamos que o manual, para
conter todas as variáveis necessárias, ficaria muito extenso, dificultando sua
compreensão.
Dessa forma, sugerimos as seguintes instruções:
- Participação no curso de montagem do ASBC – Aquecedor Solar de Baixo
Custo (Curso ASBC).
- Desejável implantação de um ou mais sistemas ASBC, assimilando-se
vivências que serão de máxima utilidade na empreitada da Piscina.
- Nos fazer uma visita para tratar dos detalhes técnicos da instalação do
aquecedor de piscina.
- Sugere-se que o interessado tenha a seu lado uma pessoa com vivência em
sistemas hidráulicos. Isto auxiliará no desenvolvimento do projeto.
3 - CUSTO E GARANTIA DO AQUECEDOR
Elaboramos uma tabela de custos de materiais para a montagem do aquecedor
de piscina, valor que varia de acordo com a área exposta ao ar, da mesma.
Estes valores estão à disposição do interessado.
Tendo em vista a característica de autoconstrução do aquecedor, não existe
garantia formal do sucesso final da empreitada.
As sugestões oferecidas são sempre informais. Da equipe não participam
Arquitetos e Engenheiros Civis.
Obs.: Ver também o BOLETIM 17B - MINUTA DE MANUAL EXPERIMENTAL
DE UM AQUECEDOR SOLAR SIMPLIFICADO DE PISCINAS. UM
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