
Uwaga: Podczas przestojów w użytkowaniu, układ nie może

pracować bez napięcia (wyjątek: tryb serwisowy).

Kondensacja!

Instrukcja obsługi ławki

masażu powietrznego do

basenów płytkowych i

foliowych



Zestaw 1 miejscowy

Zestaw montażowy
500 mm 1 miejscowy

Zestaw końcowy 500mm
1 miejscowy kompl.z osłoną, uszczelką

Zestaw montażowy

Nr. Ilość Opis                                         Kod
ławka masażu powietrznego

tuleja łącząca z PCW 40/50 x
G 1 1/4/DN 32

podkładka ząbkowana
podkładka

śruba M5 x 14

Zestaw końcowy Nr.

Nr. Ilość Opis                              Kod
pokrywa 500x100x3

śruby stożkowe
M5x18
dmuchawa 500W

tuleja łącząca d50
G 1 1/2/DN 40
redukcja
d50-40/DN 40-DN32

zawór zwrotny

uszczelka

Nr. Opis                                        Kod
Dodatki

włącznik pneumatyczny do basenów płytkowych
komplet obudowa + wkład z pokrywą stalową

włącznik pneumatyczny do basenów foliowych
komplet obudowa + wkład z pokrywą stalową

sterownik pneumatyczny 0,5 + 0,9 KW 230V



Zestaw 2 miejscowy

Zestaw montażowy
500 mm 2 miejscowy

Zestaw końcowy 500 mm
2 miejscowy kompl. z osłoną, uszczelką

Nr. Ilość Opis                                       Kod
ławka masażu powietrznego

tuleja łącząca z PCW 40/50 x
G 1 1/4/DN 32

podkładka ząbkowana
podkładka

śruba M5 x 12

Zestaw końcowy Nr.

Nr. Ilość Opis                              Kod
pokrywa 500x100x3

śruby stożkowe
M5x18
dmuchawa 900W

tuleja łącząca d50
G 1 1/2/DN 40
redukcja
d50-40/DN 40-DN32

zawór zwrotny

uszczelka

Nr. Opis                                        Kod
Dodatki

włącznik pneumatyczny do basenów płytkowych
komplet obudowa + wkład z pokrywą stalową

włącznik pneumatyczny do basenów foliowych
komplet obudowa + wkład z pokrywą stalową

sterownik pneumatyczny 0,5 + 0,9 KW 230V



Przykładowa instalacja w basenach foliowych i płytkowych

poziom wody poziom wodySterownik
pneumatyczny

Wąż pneumatyczny

O
ru

ro
w

a
n
ie

Z
a
w

ó
r 

zw
ro

tn
y

Dmuchawa

poziom wody



Przed
przykręceniem
pokrywy należy
odpowiednio
uszczelnić
powierzchnię.

Uwaga: uszczelnienie przy użyciu żywicy epoksynowej ochronny vlies

folia

pokrywa

uszczelka

zestaw
montażowy

Basen płytkowy Basen foliowy

UWAGA!
Wszystkie cz wmontowane w beton nie mog mie bezpo redniego kontaktu z wzmocnieniem!
Wszystkie cz z br zu mus by odpowiednio po czone i uzieminone! Elementy PC znajduj ce si
w betonie musz zosta wyszlifowane przed instalacj . W w cznika pneumatycznego i orurowanie
musz by zainstalowane powy ej poziomu wody. k pneumatyczny musi zosta zamontowany w
suchym miejscu.
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UWAGA: Przy instalacji kilku ławek masażu powietrznego do jednej dmuchawy należy
upewnić się, że wartości ciśnienia dla wszystkich ławek są zawsze zbliżone.

UWAGA! Je li chodzi o atrakcje wodne, d u sza stagnacja wody w orurowaniu mo e
zanieczyszcza wod w basenie. Aby przeciwdzia a takiemu ryzyku, nale y
przeprowadza cz ciowy przep yw czystej wody w orurowaniu atrakcji wodnych.
Inn mo liwo dla utrzymania odpowiednich warto jest sterowany uk ad
ruchu.
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Schemat połączeń sterownika pneumatycznego 0,5+0,9 kW/ 230V,
kod 7311050

Transformator

Włącznik we własnym
zakresie

ogrzewanie
DW 20
zaciski
zaciski
bezpiecznik
podtrzymanie przekaźnika

Ciśnienie można regulować przy pomocy śruby
regulacyjnej.

podłączenie węża pneumatycznego

Instalacja elektryczna
Urządzenie należy zabezpieczyć
włącznikiem przeciężeniowym 30mA.
Instalacja obwodu

Maksymalna odległość między
obwodem a włącznikiem powinna
wynosi standardowo 20 metrów. Wąż
pneumatyczny nie może mieć żadnych
załamań.

Regulacja czułości ciśnienia przy
pomocy śruby regulacyjnej. Śruba
wciśnięta - zwiększenie czułości, śruba
"do siebie" - zmniejszenie czułości.

Sterownik pneumatyczny
musi być zamontowany w suchym
miejscu.

Uwaga: Wszystkie części z brązu muszą być
odpowiednio połączone i uziemione.
Instalacja elektryczna musi zostać wykonana przez
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z normami
prawnymi.



Lokalizacja
Dmuchawa musi zostać zamontowana w
łatwo dostępnym miejscu. Należy
zabezpieczyć dmuchawę przed kontaktem
z wodą oraz zapewnić odpowiedni odpływ.
Należy nie dopuścić do dopływu zimnego
powietrza do dmuchawy, gdyż może to
skutkować zimnym powietrzem
wyrzucanym przez dmuchawę do wody.

Instalacja

Dmuchawa musi być przymocowana do
miejsca instalacji przy pomocy trzech
śrub (przykręcić do gumowych nóżek
dmuchawy). Dmuchawa nie powinna
być dostępna dla osób
nieupoważnionych.
Woda wracająca z basenu nie może
mieć kontaktu z dmuchawą. Aby to
zapewnić co najmniej jedna pętla
orurowania musi znajdować się
powyżej maksymalnego poziomu wody.
Jeśli dmuchawa jest w wersji
podgrzewania wody, należy pamiętać,
że grzanie wyłącza się automatycznie
jeśli temperatura powietrza przekroczy
65 stopni.

Dmuchawa może być użyta do
następujących głębokości wody:
0,5 kW    30-55 cm
0,9 kW    30-90 cm

Instalacja elektryczna

Uwaga: Instalacja musi zostać wykonana
przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie
z normami prawnymi.
Instalacja nie powinna być wykonywana
dopóki nie zostanie zakończony motaż
dmuchawy. Należy sprawdzić napięcie
zasilania przed podłączeniem dmuchawy.
Dmuchawa wyposażona jest w kabel
elektryczny, zgodny z europejskimi normami
EN 60335-2-60 i ma następujące
oznaczenie:
Uziemienie: żółty i zielony
Neutralny: niebieski
Faza: brązowy

Instalacja dla całego systemu musi zostać
wykonana z wykorzystaniem przełącznika
przewodów, którego izolacja to co najmniej 3
mm na każdym biegunie.

Jeśli do dmuchawy podłączony jest
sterownik kontroli prędkości, dmuchawę
należy włączyć przy dużej prędkości na co
najmniej 5 sekund.

Uwaga: Jeśli zabezpieczenie termiczne
silnika dmuchawy jest aktywne, dmuchawa
nie uruchomi się ponownie dopóki nie
zostanie odcięte zasilanie, a włączy się
ponownie, gdy ostygnie do temperatury
pokojowej.

Utrzymanie

Brak specjalnych wytycznych
dotyczących utrzymania dmuchawy.
Zanieczyszczenia filtra należy usunąć
poprzez demontaż podstawy.




