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MONACO 650/JOY/FLASH
Veileder og monteringsanvisning

1: Bassenget må innstalleres minimum 135 cm ned i grunnen.
2: I tilfeller med høyt grunnvann - dreneringssystem må få vannet unna, ellers vil
det ikke være mulig å montere bassenget. Bassenget kan ankres opp.

3: Bassenget må plasseres på >25cm hardt komprimert

seng av pukk (8-16mm) eller støpt betongplate. Underlaget må være rett.

4: Underlaget må komprimeres og rettes av på forhånd.
5: Underlaget må komprimeres og rettes av riktig. Bassenget kan ikke monteres
over bakkenivå. Om du er i tvil, kreves kalkulasjon og støttende plate i betong.

6: I hellende terreng, skal presset fra skråningen avlastes.
7: Regnvann og/eller annet overflatevann må dreneres godt.
8: Bassenget skal etterfylles rundt med drenerende masser, evt blandet med

betong. Tilbakefyllingen skal være minst 30 cm tykk. Fyll tilbake med følgende:
pukk/drenerende masser, evt blandet med betong. (16-32mm pukk er anbefalt)

9: Sittebenker og trapper etc. må manuellt fylles godt inntil/under.
10: Bassenget skal fylles med vann i takt med tilbakefyllingen rundt. Nivået på

utvendig fyllmasser skal utligne vannstanden. (toleranse 10cm). Tilbakefyllingen skal
skje jevnt rundt bassenget.

11: Vi anbefaler å sette opp støtter innvendig i bassenget under tilbakefyllingen.

Tilbakefyllingsmassene skal ikke komprimeres maskinellt.

12: Vi anbefaler å avslutte tilbakefyllingen med 20x25cm armert støp rundt

bassenget.

! Skader som et resultat av force majeure eller avvik fra kravene over, dekkes ikke av garantien.
GELCOAT LAG 1 - første fargelag med
UV & osmose beskyttelse
GELCOAT LAG 2 - andre fargelag med
tilleggsbeskyttelse mot osmose
INYLESTER GELCOAT LAG - gir maks
beskyttelse mot kjemikalier og løsemidler
VINYLESTER GELCOAT LAG 2 - forsterket
med glassfiber
RHINO CARBON SKIN - ekstra
karbonforsterkning for stivhet og styrke
VINYLESTER GELCOAT LAG 3 - har ekstra
kjeramisk forsterkning
LAMINERT STÅLBJELKE - for stabilitet og
styrke
STRUKTURELT GLASSFIBERLAG LAG 1
STRUKTURELT GLASSFIBERLAG LAG 2
STRUKTURELT GLASSFIBERLAG LAG 3
PU SKUM - thermisk isolasjonslag
STRUKTURELT HONEYCOMB LAG - ekstra
isolasjon og styrke/stivhet

2

Ferdig basseng rett inn i hagen

Våre glassfiberbasseng er av høyeste kvalitet produsert med tanke på det harde klima i Skandinavia, med store
temperatursvingninger. Det er livstidsgaranti på strukturelle skader på karene. Du kan velge mellom et bredt spekter av
størrelser og modeller med eller uten integrert automatisk overtrekk. Vi leverer som standard isolering og honeycomb i
bunn. Bassengene har 12 individuelle lag og 10 av de er håndlaget. Overflaten er UV- og klorresistent. Velger du
glassfiberbasseng er det minimale forberedelser og du kan bade om kort tid.
I denne brosjyren finner du våre retningslinjer for monteringen av glassfiberbassengene våre.

Plassering av bassenget

Ved plassering av svømmebassenget på din tomt, er det viktig å tenke igjennom endel faktorer. Dette vil være en plass
du vil tilbringe veldig mye tid, både på dagtid og kveldstid. Mange faktorer spiller inn for valg av plassering. Tenk godt
igjennom innsyn/utsyn med tanke på naboer, avstand til tomtegrenser osv. Solforhold vil være avgjørende både i forhold
til plassen du ønsker å oppholde deg, men også med tanke på oppvarmingen av bassenget. På sommerhalvåret vil solen
kunne bidra sterkt til oppvarmingen av vannet. Det bør også være mulighet med tilgang til kranbil innenfor ca 30 meter,
uten hindringer som luftstrekk, andre bygg eller andre bygninger etc. Er avstanden over dette kan alternativet være
mobilkran eller evt helikopter.
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Søknad

Når du skal bygge deg et permanent basseng i hagen krever dette at du søker kommunen. Det er forskjellig praksis fra
kommune til kommune når det gjelder retningslinjer og hva du må søke om. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med din
kommune for å sjekke hvilke retningslinjer som gjelder. Om ønskelig er søknadsprosessen noe vi i Enwa Pahlen Svømmebasseng kan ta for deg, via våre tilknyttede samarbeidspartnere.

Grunnarbeide

Ift grunnarbeidene er det alltid utførende som er ansvarlig for
denne delen av arbeidet. Enten det er deg selv som privatperson eller en entrepenør. Det må taes hensyn til grunnvann
iht dreneringen av grunnen. Det må graves et hull som er
tilsvarende større enn bassenget, slik at teknisk utstyr etc kan
monteres før man fyller inntil. Minimum 40 cm. Bassenget
skal plasseres på en pute av drenerende masser. Det er viktig
at det er utført slik at grunnen er telefri. Husk også at vannet
må dreneres vekk fra bassenggropen. Vi anbefaler å støpe en
såle å plassere bassenget oppå, men er grunnforholdene gode nok, kan bassenget plasseres på en pute, evt med trykkfast
isopor (XPS) under. Det er viktig at underlaget er helt plant, slik at bassenget står i vater.
Når bassenget er kontrollert med tanke på at det står i vater, samt alt teknisk utstyr er montert, kan man fylle inntil masser
igjen. Det skal fylles inntil med drenerende masser også rundt bassenget. Vi anbefaler grøftesingel eller lecakuler for
isolasjon.
Massene skal komprimeres lett på kortsidene av bassenget, samt evt overheng og trapp må understøttes på forsvarlig
måte. Dette kan gjøres med trykkimpregnerte materialer eller evt med lecablokker eller tilsvarende. Det er viktig at sittehjørner og trapper har god støtte.
Når bassenget skal fylles inntil skal det først fylles 20 cm vann i bassenget, for
deretter fylles med 20 cm drenerende masse på utsiden. Fortsett slik hele veien opp.
Ikke komprimer massene med vibrerende maskiner eller liknende. Begynn alltid med de
4 hjørnene i bassenget for å ”låse” bassenget i ønsket possisjon.
Husk at, når du benytter løse masser rundt bassenget må bassenget stives opp
innvendig dersom det skal tømmes for vann. Ved nedtapping skal bassenget stemples
opp før eller senest under nedtapping.
Et annet alternativ er å fylle inntil med tørrbetong (B20) langs sidene på bassenget. Fyll
inntil som forklart over, men erstatt deler av massene innerst mot bassengets langvegger med tørrbetong. Dusj tørrbetongen med vann hver 20 cm slik at den perfekt
tilpasser seg bassengets form. Når bassenget er halvfullt må du ta en pause til neste dag slik at støpen får tid til å herdes.
Støpen skal ikke vibreres eller komprimeres.

Levering/transport

Ved levering av våre glassfiberbasseng er det kundens ansvar at det
er fremkommelig med egnet kranbil iht avtalt levering. Kunden må
selv være hjemme for å ta imot bassenget. Kunden selv/entrepenør er
ansvarlig for at underlaget er tilfredstillende og at bassenget står i vater
på et godt undelag. Dette meldes ifra på skjemaet ”Klar for levering”
utsendt av Enwa Pahlen Svømmebasseng. Leveringen vil bli iverksatt
som avtalt ved mottatt skjema.
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Teknisk rom

Teknisk rom kan bestå av en ferdig støpt boks eller du kan
bygge det selv. For eksempel kan det bygges et enkelt rom i
Leca eller forskallingsblokk i direkte tilknytning til bassenget.
Teknisk rom kan også plasseres i noe avstand fra
bassenget dersom det er mer praktisk, men det anbefales å
holde avstanden så kort som mulig for å minimere varmetap
og effekttap. Ved lengre strekk bør rør/slanger isoleres.
Sirkulasjonspumpen bør monteres lavere enn vannspeilet
for å unngå utfordringer med luft i systemet. Sørg også for
at teknisk rom er beskyttet mot vannsprut/regn og holder
seg tørt. Det må etableres et sluk/avløp i teknisk rom for å
ta unna vannsøl ved arbeidet på det tekniske utstyret og
tilbakespyling av sandfilter. Det tekniske utstyret skal plasseres tørt. Spesiellt følsom elektronikk skal plasseres tørt og
frostfritt.
Vannpumpen til motstrømsanlegget bør som hovedregel
plasseres så nær bassenget som mulig og hellst ikke lenger unna enn 3-4 meter da den flytter store mengder vann. Den
må også plasseres lavere enn vannuttaket fra motstrømsfronten i bassenget.
Direkte vanntilkobling og avløp må utføres av godkjent rørlegger.
Varmepumpen kan ikke plasseres i teknisk rom, men må plasseres fritt ute med ubegrenset tilgang på frisk luft.
Les monteringsanvisningen.
Ved montering av lys, sjekk monteringsanvisningen, og la autorisert elektriker koble lysene og transformatoren.

Montering av teknisk utstyr

Tenisk utstyr til basseng kommer i flere forskjellige prisklasser og varianter. Vi har blant annet anlegg på palle, i boks for
nedgraving eller som løse komponenter. Her får du en enkel instruksjon på installasjon av det tekniske utstyret til
bassenget. Utover dette skal monteringsanvisningene til hvert produkt følges.
1. Skimmer
2. Bunnavløp (brukes sjelden på
glassfiberbasseng)
3. innløpsdyser
4. Motstrømsanlegg
5. Belysning
6. Sirkulasjonspumpe
7. Sandfiltertank
8. Varmepumpe
9. Ventil
10/11. Avløp/sluk/drenering
Ønsker du utstyr som saltklorinator, doseringsautomatikk,
Bio-UV eller liknende kobles
denne på anlegget som anvist i
monteringsanvisning. Ekstra el-varmer eller varmeveksler kobles etter varmepumpen. Sjekk medfølgende manual iht krav
om jording.
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Overtrekk/tak

Iht lovverk skal bassenget sikres forskriftsmessig. Valg av type
tak eller overtrekk handler litt om hva du selv ønsker.
Automatisk lamelltrekk kan leveres i ulike varianter og kvaliteter. De finnes både som toppmontert og nedsenket (skjult). Med
et automatisk lamelltrekk trenger du også strømtilkobling. Vær
obs på dette og planlegg strøm tidlig i prosessen.
Automatiske bassengovertrekk er en brukervennlig løsning
og hjelper til å varme opp bassenget i sesong. Alle våre bas-

Lamelltrekk

sengtrekk er låsbare og godkjente.
AqvisDeck Skyvbart terassedekke utnytter uteplassen til maks.
Kle inn dekket med ønsket materiell, slik at dekke sklir pent inn i
miljøet. Utnytt bassengflaten som terasse når bassenget ikke er
i bruk. Du monterer selv ønsket dekke rett på seksjonene. Bassengdekket er veldig godt isolert med XPS, samt gummilister
og foringer for tetting. Dekket kan også benyttes som vinterdekning. (Se medfølgende dokumentasjon for snømengder).
Bassengtak er en brukervennlig løsning og hjelper til å varme
opp bassenget i sesong. Alle våre bassengtak er låsbare og

Aqvisdeck

godkjente iht sikkerhet. Bassengtak er ikke dimensjonert for
vinteropplag og er ikke konstruert for store snømengder.
Både overtrekk og lamelltrekk kan monteres av våre sertifiserte
montører.

Sikkerhet

Basseng, brønn, dam o.l. skal til enhver tid være sikret og utformet slik at personer hindres fra å falle i dem, jf plan- og

Automatisk bassengovertrekk (CoverSeal)

bygningsloven paragraf 28-6. Dette er grunneiers ansvar.
Overdekking eller overbygging
Du kan dekke til bassenget ditt på mange måter. Automatiske trekk med enten duk, lameller, bassengtak eller manuelle
trekk med gode festeanordninger kan brukes. Alle våre trekk
og tak er godkjente som sikkerhetstrekk for basseng.
Tildekkingen av bassenget hjelper deg også mot fordamping,
varmetap og kan holde smuss og skitt borte fra bassenget.
Bassengtak

Gjerde rundt basseng
Gjerde rundt basseng, brønn eller åpen beholder for væs-

ke bør gå helt ned til marken, være minst 1,50 m høyt og ha solid fundament. Port eller grind bør ha solid lås eller annen
lukningsanordning. Gjerde med port eller grind, må være utført av solide materialer og være så tett at barn ikke kan komme
gjennom det.
Sikringen må vedlikeholdes
Overdekking, overbygging, lokk, lås og gjerde med port eller grind må holdes i forsvarlig stand. Dette er bassengeiers
ansvar.
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Hjelp til installasjon av teknisk utstyr

Om du ønsker hjelp til installasjonen, kan vi i Enwa Pahlen Svømmebasseng installere det tekniske utstyret. Vi har kvalifiserte teknikere på veien hele året. Vi kan også gjøre våråpning, vinterstenging og service om det skulle være ønskelig.

Strøm

Hva du trenger av strøm for å drifte anlegget kommer an på hvor stort bassenget er, hvilke komponenter som er koblet
til anlegget o.l. Et stort basseng krever mer oppvarming enn et lite, og varmekilden vil derfor kreve mer av det elektriske
anlegget. Sirkulasjonspumpe, varmekilder, motstrømsanlegg, automatiske overtrekk etc trenger strømforsyning. Les
bruksanvisningen på produktene og få en godkjent elektriker til å beregne/legge opp det du trenger av strøm.
Se eget kapittel for strøm på side 17.

Garantier

For basseng, utstyr og arbeide gjelder norsk lov om forbrukerkjøp. For at reklamasjonsretten skal gjelde må bassenget og utstyret monteres og vedlikeholdes iht monterings/bruksanvisning. Skader som følge av feil bruk og feil montering
dekkes ikke. Vi gir livstidsgaranti på våre basseng hva gjelder strukturelle skader og feil på bassenget som fører til lekkasje. Full informasjon om garanti på bassenget finner du i FDV-mappen som følger bassenget.

Reklamasjon

Om du skulle ha behov for å reklamere på noen av produktene eller tjenestene kjøpt hos oss, finner du alt du trenger
for å melde inn dette på våre nettsider. Der fyller du ut skjemaet for reklamasjon og beskriver skaden/problemet og
evt laster opp bilder for å illustrere reklamasjonen.
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1 : Frontdeksel
2 : Vinkel
3 : Skimmer
4 : Dyse med
pakning
5 : Mutter for
dyse

P3 - Lys med tilbehør
SE DELE-LISTE

8

6

6 : LED lys
7 :Gjennomføring
med
motholdsmutter
8 : Koblingsboks
9 : K-rør
10 : overgang for
k-rør

5

P2 - Innløpsdyser m/tilbehør:
SE DELE-LISTE
4

Monaco 650 / JOY / Flash
Monaco
650

Rør fra
sirkulasjonspumpe
til dyser.
Ø50 mm

Fra renseanlegg - til dyser

1
2

3

P1: Skimmer med tilbehør :
SE DELE-LISTE

Rør fra
skimmer til
sirkulasjonspumpe
ø50 mm

Deleliste:
P1: SKIMMER MED TILBEHØR:
( Merket med 1,2 og 3 på tegning av basseng )
- 1 x Frontdeksel med selvklebene pakning (Produktnr :7165902)
- 1 xVinkel for glassfiberbasseng (Produktnr: 7165902)
- 1 x Skimmer for glassfiber basseng (Produktnr: 7165902)
- 1 x Overgangsnippel 63x50x2” (Produktnr :8402088)
- 1 x Albue 50 mm 90 grader PVC (Produktnr : 8401716)

P2: INNLØPSDYSER MED TILBEHØR:
( Merket med 4 og 5 på tegning av basseng )
- 2 x Innløpsdyser inkl. mutter og pakning (Produktnr: 8400330)
- 2 x 50mm albue PVC (Produktnr: 8401716)
- 1 x T-rør 50mm PVC (Produktnr: 8401784)
- 1,5m 50mm PVC rør (Produktnr: 1262444832)

P3: LYS MED TILBEHØR:
( Merket med 6,7, 8, 9 og 10 på tegning av basseng )
- 1 x Gjennomføringer inkl mutter og pakning (Produktnr : 8400330)
- 1 x Koblingsbokser (Produktnr :8401716)
- 1 x Kabelrør 25mmx900mm (Produktnr: 8401784)
- 1 x LED Lys

P5: LAMELLTREKK:
( Gjelder kun basseng med nedsenket lamelltrekk)
- 1 pk med festematriell - gjennomføringer og bolter
- 1 stk styreskap
- 1 stk oppruller m/scuba motor
- 1 pk med lameller
- 1 stk bruksanvisning

DETTE TRENGER DU I TILLEGG:
- 2 x Esstac flytende pakningsmiddel
- 1 x Silikonsprøyte
- 1 x Lensepumpe for tømming av basseng
- 25m slange for lensepumpe
- 50m k20 trekkerør for strøm
- 25m 50mm trekkerør for strøm
- 1 x Avstiverpakke for basseng
- 1 x Avstiverpakke for bassengtak
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Fra renseanlegg - til dyser

Slik monterer du ditt glassfiberbasseng
Rør fra
sirkulasjonspumpe

begynne. Bassenget ditt er ferdig utkuttet til skimmere Ø50
og mm
innløpsdyser for å gjøre monteringen så enkel som mulig. Lysene
kuttes til på plassen. Dette for at du selv kan velge ønsket plassering av lys.

ring av bassenge
Dette trenger du for mon8te

t (Anbefaler minimum 2 personer):

- Stjerneskrutrekker (stor)
- Hullkopp Ø60

- Silikonsprøyte
- Rørtang

9

- Drill

- Kniv

10

- Vater
- Målebånd/tommestokk

Rør fra
skimmer til
sirkulasjonspumpe
ø50 mm

Når grunnarbeidet er klart iht. kapittel om grunnarbeid/levering,
kan selve bassenget løftes på plass og monteringen kan
til dyser.

6
7

Monaco 650

Montering av detaljer i bassenget
P1: Skimmer med tilbehør :

SE DELE-LISTE
1: Når bassenget er løftet på plass,
du kontrollere at bassenget er i vater. Anbefales å bruke laser, evt langt
vater for å
P3 må
- Lys
med tilbehør
P2 - Innløpsdyser m/tilbehør:
kontrollere dette.
SE DELE-LISTE
5

SE DELE-LISTE

3.

4
2: Legg frem
alle delene som fulgte bassengleveringen. og sjekk at alt er komplett,

1

slik at du får oversikt over alle delene. (Se deleliste).

2

3: Montere skimmer. (Anbefaler å være 2 personer)
- Gjør klar medfølgende silikonsprøyte og flytende pakningsmiddel.

Mon
3

P1: Skimmer med tilbehør.

- Finn frem alle delene iht delelisten.

Se deleliste.
P2 - Innløpsdyser
m/tilbehør:
SE
DELE-LISTE
- Smør flytende pakningsmiddel rundt utskjæringen på utsiden av bassenget.
- Smør flytende pakningsmiddel på utkuttet til skimmer.

LED lys
Gjennomføring
4.
- Monter delene iht. sprengskisse (pakning skal ligge på innsiden av bassenget) og skru
med
motholdsmutter fast med de gjennomgående skruene. Skruene har ulik lengde, pass på at de lengste
5
Koblingsboks
skruene brukes i nederste del av skimmeren, og de korteste i den øverste delen.
K-rør
: overgang for
k-rør
4: Montere innløpsdysene. (Anbefaler å være 2 personer)

4

- Gjør klar medfølgende silikonsprøyte og flytende pakningsmiddel.

P2: innløpsdyser med tilbehør.

- Finn frem alle delene iht delelisten.

Se deleliste.

- Smør flytende pakningsmiddel på utkuttet til innløpsdysene.
- Smør flytende pakningsmiddel rundt utskjæringen på utsiden av bassenget.
- Monter delene iht. sprengskisse (pakning skal ligge på innsiden av bassenget) og

5.

8

6 : LED lys
1 : Frontdeksel
10
skru fast med mutter (stor plastmutter) på utsiden. Skru til med håndkraft
og dra
9
7 :Gjennomføring
2 : Vinkel
deretter en hel runde med rørtang.
med
3 : Skimmer
7
motholdsmutter
4 : Dyse med
5: Utboring og montering av lys. (Anbefaler å være
2 personer) 8 : Koblingsboks
pakning
P3: Lys med tilbehør.
: K-rør
- Finn ønsket plassering av lys. Vi anbefaler
å
plassere
som
5 : Mutter lys
forpå samme9 side
10 : overgang for Se deleliste.
oppholdsplass, slik at de lyser bort fra plassen. dyse
k-rør
- Finn frem alle delene iht delelisten.
P3 - Lys med tilbehør
- Bor hull Ø60 fra innsiden for å unngå at overflaten på innsiden flises opp.
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SE DELE-LISTE

- Smør flytende pakningsmiddel på utkuttet til lys.
- Smør flytende pakningsmiddel rundt utskjæringen på utsiden av bassenget.
- Monter delene iht. sprengskisse (pakning skal ligge på innsiden av bassenget) og skru
fast med mutter (stor plastmutter) på utsiden. Skru til med håndkraft og dra deretter en
hel runde med rørtang.
- Skru medfølgende overgang inn i gjennomføring for lys. Påfør lim både på utvendige og
innvendige gjenger. Husk rensevæske.
- Lim deretter 50mm rørslange inn i overgangen (se liminnstruks side 22). Trekk
strømkabelen fra lampe gjennom rørslangen til koblingsboks. Lim deretter overgang til
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P3: Ferdig montert lyspakke.

P2 - Innløp
SE DEL

Koblingsboks må være høyere
enn vannstand

koblingsboks i motsatt ende av rørslangen.
- Skru fast lampen fra innsiden av bassenget. Monter deretter lampedekselet med de tre små faste plastskruene som sitter
på dekselet.
- Skru fast koblingsboks (8) i andre enden av trekkerøret. Lysene er nå klare for tilkobling av strø. Se kapittel om strøm.
- Husk at koblingsboksen må ligge gjevnt med bassengkant grunnet vannstand i røret.
Du er nå klar for å starte på montasjen av rørene.

Rørmontering

Se hvordan du limer rør, anvisning side 22

Monaco 650 - Joy

er):

befaler minimum 2 person

teringen (An
Dette trenger du for rørmon

- Papir
- Limkost

- Sag/bajonettsag

- Rørtang
- Kniv
- Målebånd/tommestokk

- Lim
- Rensevæske

Renseanlegg
1A

A
B

1B
2A

Rør fra skimmer til
sirkulasjonspumpe ø50 mm

2B
C

3
AVLØP

Rør fra
sirkulasjonspumpe
til dyser. Ø50 mm

Monaco 650 -

Illustrasjon 1: Renseanlegg i boks

1A
1B
2A
2B
3

Rør fra skimmer til
sirkulasjonspumpe ø50 mm

AVLØP

sluk

Avløp

Teknisk
rom

Rør fra
sirkulasjonspumpe
til dyser. Ø50 mm

Illustrasjon 2: Renseanlegg på palle.
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1: Legg ut alle delene fra rørpakke for skimmer.

2:

2: Rasp gjengene på overgangsmuffen. Ta så gjengeteip på gjengene. Se veiledning for gjengeteip på side 22.
- Skru overgangsmuffen inn i åpen utgang i skimmer. (2 stk utganger, den ene er plugget)
- Sjekk at blendeplugg til utgang nummer to er dratt til.

3: Trekk rørslangen fra skimmer inn til teknisk rom/ teknisk boks.
Se illustrasjon 1 og 2, side 11. Pass på at rørslangen er lang nok.
Sørg for et rett og rent kutt.

4: Lim rørslange inn i overgangsmuffen som er skrudd i skimmer.
Hold rørslange på plass til limet har stivnet. Det avhenger av temperatur hvor lenge du må holde.
OBS! Om ikke dette følges kan limslangen skli ut av overgangsmuffen.

5: Legg ut alle delene fra rørpakke for innløpsdyser.

Overgangsmuffe og
utganger i skimmer.

6: Kapp til to stk like rørstusser på minimum 13 cm.

6-13:

Lim disse inn i limedel på innløpsdysene.

7: Gjør klar 2 stk 90 graders albuer og 1 stk T-rør.
8: Mål til avstand mellom de to innløpsdysene og kapp til 2 stk
stive PVC-rør imellom dysene, som anvist på illustrasjon for innløpsdyser.

9: Trekk rørslange fra T-rør til teknisk rom, som anvist på illustrasjon 1 og 2, side 11. Sørg for at rørslangen er lang nok.

10: Sett sammen alle delene og kontroller at målene er riktig.
OBS! Ikke lim før du har kontrollert at det passer.

11: Lim sammen t-rør og stive PVC-rør. La dette tørke til limet har
stivnet.

Illustrasjon rørkobling for

12: Lim albuene på endene av PVC-rørene og inn på stussene fra

innløpsdyser

innløpsdysene samtidig. Hold delene på plass til limet har størknet.

13: Lim rørslangen fra teknisk rom inn i T-røret. Hold rørslange på
plass til limet har stivnet. Det avhenger av temperatur hvor lenge
du må holde. OBS! Om ikke dette følges kan limslangen skli ut av
t-stykket.

REV ANT REVIDE

Du er nå klar for å lime rørslangene i teknisk rom/teknisk boks.
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Rør fra
sirkulasjonspu
til dyser.
Ø50 mm

Rørmontering for renseanlegg i boks
og renseanlegg på palle i teknisk rom
soner):

teringen (Anbefaler minimum 2 per ir
- Pap
Dette trenger du for rørmon
- Sag/bajonettsag

- Rørtang
- Kniv
- Målebånd/tommestokk

- Limkost

- Lim
- Rensevæske

Renseanlegg på palle:

Renseanlegg på palle

A: Sirkulasjonspumpe.

A

1A

B: El-skap med sikring til sirkulasjonspumpe.
C: Sandfilter.

B

1B

1A: Inngang for rør fra skimmer

2A

1B: Alternativ inngang for rør fra skimmer

2B

el-varmer etc)

2A: Inngang for rør til varmekilde (varmepumpe,
2B: Inngang for rør fra varmekilde (varmepumpe,

C

3

el-varmer etc)
3: Inngang for rør til innløpsdyser

AVLØP

Avløp: Rør som skal til avløp - Dette er for spyling av filter.

A:
B:
C:

Sirkulasjonspumpe.
El-skap med sikring til sirkulasjonspumpe.
Sandfilter.

1A : Inngang for rør fra skimmer
1B : Alternativ inngang for rør fra skimmer
2A : Inngang for rør til varmekilde (varmepumpe,el-varmer etc)
2B : Inngang for rør fra varmekilde ( varmepumpe, el-varmer etc)
3: Inngang for rør til innløpsdyser
Avløp : rør som skal til avløp - Dette er for spyling av filter.

Renseanlegg i boks:

Viktige punkter ved renseanlegg i boks:
- Drenering i bunn - viktig å ikke borre hull
- om man har høyt grunnvann.
- Lufting i teknisk boks.
- Anbefales plassert under vannstand.
- Man må ha plass til å vippe opp lokk.
A: Sirkulasjonspumpe.
B: El-skap med sikring til sirkulasjonspumpe.

1A

2A

1A: Inngang for rør fra skimmer

2B

2A: Inngang for rør til varmekilde (varmepumpe,el-varmer etc)
2B: Inngang for rør fra varmekilde (varme-

B

1B

C: Sandfilter.

1B: Alternativ inngang for rør fra skimmer

Renseanlegg i

A

C

3
AVLØP

pumpe, el-varmer etc)
3: Inngang for rør til innløpsdyser
Avløp: Rør som skal til avløp - Dette er for
spyling av filter.

A:
B:
C:

Sirkulasjonspumpe.
El-skap med sikring til sirkulasjonspumpe.
Sandfilter.

1A : Inngang for rør fra skimmer
1B : Alternativ inngang for rør fra skimmer
2A : Inngang for rør til varmekilde (varmepumpe,el-varmer etc)
2B : Inngang for rør fra varmekilde ( varmepumpe, el-varmer etc)
3: Inngang for rør til innløpsdyser
Avløp : rør som skal til avløp - Dette er for spyling av filter.

13

Viktige punkter ved renseanlegg
-

Drenering i bunn - viktig å
om man har høyt grunnva
Lufting i teknisk boks.
Anbefales plassert under v
Man må ha plass til å vipp

Teknisk rom
med rens på palle

anbefales isolert teknisk rom

-

Viktig å sørge for god utlufting i teknisk rom
Elektrisk vifte anbefales - Kan bli agressivt miljo

Anbefalt størrelse på teknisk rom 2x3.
Minimum dørbredde 80cm.
Snakk med elektriker for å få godt opplyst rom.
Anbefales nettvann - om ikke det er mulig så kan man
fylle basseng og generel påfylling med hageslange.

6

150

3

Avløpsrør ø 75mm for spyling av filter
Dette føres ut ih.ht hva kommunen har
godkjent i søknad. OBS : vannmengde vil være ca 180l/min

150

4

2

1

Sluk i gulv for å ta unna evt
vannsøl og tapping av utstyr for vinter
Snakk med rørlegger om valg av type

Viktig å sette inn en varmeovn

5

God plass til sikringskap trafo og andre elektriske komponenter

1 : Hull for rør fra skimmer - Ø55mm - hull skal borres 150mm opp fra gulv og minimum 150mm fra vegg/andre hull for rør.
2 : Hull for rør til varmepumpe - ø 55mm - Minimum 200mm fra vegg/andre hull for rør og 150mm opp på vegg.
3 : Hull for rør fra varmepumpe - Ø55mm-Minimum 200mm fra vegg/andre hull for rør og 150mm opp på vegg.
4 : Hull for rør til dyser - hull skal borres 150mm opp fra gulv og minimum 150mm fra vegg/andre hull for rør.
5 : Hull for trekkerør strøm - Snakk med elektriker om dette punktet iforhold til størrelse som kreves.
6 : Hull for nettvann (anbefales) - Snakk med rørlegger om størrelse på tilførsel.

Før du monterer rørene: Skal du montere UV, Bio-UV eller annen doseringautomatikk, les
kapittel om dette på side 15, samt medfølgende bruksanvisning. Dette kan medføre at rør
skal kobles via automatikken.

1: Lim rørslange fra skimmer til inngang 1-A (til sirkulasjonspumpe).
2: Lim rørslange fra innløpsdyser til inngang 3 (fra sandfilter).
3: Trekk rørslange til og fra teknisk rom/teknisk boks til varmepumpe.
Sørg for at rørslangene er lange nok.

4: Lim rørslange til varmepumpe i inngang 2-A. Husk å trekke lange nok rørslanger ut til varmepumpe.
5: Lim rørslange fra varmepumpe i inngang 2-B. Husk å trekke lange nok rørslanger ut til varmepumpe.
6: Trekk rørslange for avløp til egnet plass for spillvann. Se kapittel om avløp
7: Nå er du klar for å fylle filtermedie i filtertanken din. Vi anbefaler enten
glass eller sand.

8: Skru avlokket på filtertanken. To stjerneskruer på klemring/låsering.
9: Ta av topp-plate og kontroller at dyser er festet til stamrør. Pass på at stamrør dekkes til, 7-14:
før du fyller medie i filtertanken. Det skal ikke medie i stamrøret.

10: Fyll vann i tanken, slik at det dekker collector-armene i bunnen av filtertanken.
Dette for å beskytte collector-armene for skade ved mediepåfylling.

11: Fyll filtermedie i tanken. OBS! Hell forsiktig i starten til collector-armene
er dekket. Fyll anvist mengde.

12: Fjern tildekking av rør, ref punkt 9.
13: Sett på plass topp-plate/collectorplate, ref punkt 9.
14: Skru på plass lokket på filtertanken, ref punkt 8.
OBS! Iht instruks for liming (side 22), skal limet herdes i minumum 24 timer.
Du er nå klar for å fylle vann i bassenget.
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Topp av filtertank.

Installasjon av varmekilde
asjon av varmekilde:
Dette trenger du for install Sag/bajonettsag

- Rørtang
- Kniv
- Målebånd/tommestokk

-

- Lim

- Papir
- Limkost
- Skiftenøkkel

- Rensevæske

Varmepumpe:
1: Sett sammen bakkestativ eller veggstativ for varmepumpe. Se bruksanvisning som medfølger.

2: Plasser bakkestativet stabilt på fast underlag. Se
bruksanvisning for varmepumpen iht avstander til vegg. Vi
anbefaler enten støpt plate eller heller som fundament.

3: Plasser varmepumpen på stativet og skru til de fire
mutterne og skiver til gummiknotter.
Bakkestativ for varmepumpe.

4: Lim rørslangen fra utgang 2a fra renseanlegg
(Ref punkt 4 og 5 side 14) i nedre rørkobling på varmepumpen, merket med blått. (Vann inn i varmepumpe.)

5: Lim rørslangen fra utgang 2b fra renseanlegg (Ref
punkt 4 og 5 side 14) i øvre rørkobling på varmepumpen,
merket med rødt. (Vann ut fra varmepumpe.)

6: La limet herde i minimum 24 timer.
7: Stram skrukoblinger (unioner) til inngangen på varmepumpen.
Varmepumpe

Strømtilkobling skal utføres av autorisert elektriker.

El-varmer:
Om du benytter el-varmer som varmekilde, skal denne monteres på vegg i teknisk rom evt vegg i teknisk boks. Lim rør
inn og ut av el-varmer iht bruksanvisningen som medfølger. Strømtilkobling skal utføres av autorisert elektriker.

Varmeveksler:
Om du benytter varmeveksler som varmekilde, skal denne monteres på vegg i teknisk rom. Lim rør inn og ut av
varmeveksler iht bruksanvisningen som medfølger. Anbefales montert av kvalifisert personell.
Primærside skal utføres av kvalifisert personell.
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Installasjon av automatisk vannbehandling
O’Clear Bio-UV:
Ved montering av O’Clear Bio-UV, skal

1A

denne monteres etter renseanlegg og før

1B

innløpsdyser. Har du et teknisk rom, skal

2A

kun ”vann til basseng” kobles via O’Clear

2B

A
B

C

3

Bio-UV. Den elektriske innstallasjonen skal

AVLØP

utføres av autorisert elektriker. Se illustrasjon for rørstrekk med O’Clear Bio-UV.

Når man skal ha bio-uv trenger man ekstra glassfiber
boks. da vil utgang 3 gå først inn i utgang 4
deretter vil rør gå fra utgang 5 til innløpsdyser

Doserings-automatikk
med klor/pH:

4
D

5

Ved montering av doseringautomatikk se
medfølgende bruksanvisning. Det er viktig
at anboringer kommer på riktig sted. Du
trenger egnet plass for doseringsbeholdere,
for eksempel i teknisk rom eller i en egen
teknisk boks for
nedgraving.

UV-lampe:
Ved montering av UV-lampe, skal denne
monteres på samme måte som O’Clear BioUV. Se medfølgende
bruksanvisning.

A:
B:
C:
D:

Sirkulasjonspumpe.
El-skap med sikring til sirkulasjonspumpe.
Sandfilter.
BIO-UV

1A : Inngang for rør fra skimmer
1B : Alternativ inngang for rør fra skimmer
2A : Inngang for rør til varmekilde (varmepumpe,el-varmer etc)
2B : Inngang for rør fra varmekilde ( varmepumpe, el-varmer etc)
3: Rør føres inn til inngang 4
4: Inngang til Bio-uv
5: Inngang for rør til innløpsdyser
Avløp : rør som skal til avløp - Dette er for spyling av filter.

Strømtilkobling til all doseringsautomatikk

Illustrasjon for O’Clear Bio-UV/UV. Prinsipptegning av

og UV skal utføres av autorisert elektriker.

montering for automatisk vannbehandling.

Pahlen MiniMaster - Klor og pH

Pahlen Auto UV - UV rensing

O’Clear Bio UV - Saltklorinator, UV og pH
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Pool Technologie - ORP/Klor/pH

Informasjon om strøm til basseng
Når du skal montere strøm på komponentene til ditt basseng, skal dette alltid utføres av autorisert elektriker. Her setter vi
opp noen punkter du trenger å vite:

Trekkerør:
Husk at det skal legges trekkerør til alle strømpunkter før tilbakefylling av masser.
- Trekkerør til lys/koblingsbokser
- Trekkerør til evt. automatisk overtrekk (sjekk medfølgende produktdokumentasjon for tykkelse på trekkerør).
- Trekkerør for tilførsel til teknisk utstyr, enten boks for nedgraving eller teknisk rom.
- Trekkerør evt. motstrøm eller andre vannattraksjoner (se monteringsveiledning på produktet)
- Trekkerør til evt utebelysning og utestikk
- Trekkerør til varmepumpe
- Trekkerør til evt automatisk dosering

Sikringer/kurser:
Dimensjonering av sikringer og kurser tilknyttet utstyret i bassenget kalkuleres av autorisert elektriker. Det avhenger av
hvor mye eller hvor kraftig utstyr du har. På et standard anlegg anbefaler vi følgende:
- Kurs 16A til varmepumpe
- Kurs 10A til sirkulasjonspumpe
- Kurs 16A til automatisk overtrekk
- Kurs til motstrøm eller andre vannattraksjoner varierer utifra type og størrelse.
- Kurs 10A til lys. (kan kobles på andre kurser med ledig kapasitet, sjekk med elektrikeren).
- Kurs 10A til automatisk dosering. (kan kobles på andre kurser med ledig kapasitet, sjekk med elektrikeren).

230/400V:
Sjekk hvilken type strøm du har tilgjengelig. Dette kan være avgjørende for valg av utstyr, da det er forskjell på 230V og
400V utstyr i noen tilfeller.

Jording:
Alle rustfrie/syrefaste deler i basseng, skal jordes. Elektriker må jorde disse med eget jordspyd. Medfølgende jordingsplugg montert på renseanlegg skal også jordes med eget jordspyd. Sjekk medfølgende manual for doseringsautomatikk
iht krav om evt jording.

Dimensjonering av kabler:
Autorisert elektriker må dimensjonere kabler iht produktdokumentasjon. Kabelstørrelser kan variere iht lenger på strekk
og utstyr.
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Vannpåfylling og oppstart av bassenget
fylling og oppstart:
Dette trenger du for vannpå10l bøtte

- Hageslange/vanntilførsel
- Kjemikaliepakke
- Rense/vaskeutstyr

-

sker)
- Verneutstyr (Briller og han
- Testsett

1: Når alle rør er limt og herdet i minimum 24 timer, kan
man starte tilbakefylling av masser og vannpåfylling av
bassenget. Se kapittel om grunnarbeider s. 4.

2: Ved tilbakefylling av masser, pass på plasseringen av
koblingsbokser til lys. Disse må plasseres over vannstand.

3: Ved tilbakefylling av masser, støtt opp bassenget ref.
illustrasjon 5. Når vann og masser er fyllt opp, fjern støtter.

4: Sørg for at trekkerrør for strømpunkter er
lagt klart før alt dekkes til.

Illustrasjon 5: Basseng klart for

5: Sørg for at vannstanden er i toppen av skimmer. Dette

tilbakefylling av masser og vannpåfylling.

grunnet at oppstarten krever en tilbakespyling av filter.
Normal vannstand ved drift, center skimmer.

6: Når elektriker har koblet strøm til renseanlegg, kan
bassenget startes opp.

7: Sjekk alle skrukoblinger i teknisk rom før ventiler
åpnes.

8: Åpne ventil til skimmer (vann fra basseng), Ventil vann
til varmekilde, ventil vann fra varmekilde og ventil vann til

Basseng fyllt med vann.

innløpsdyser.

9: Åpne lufteskruen litt på toppen av filtertanken for å
slippe ut luft fra systemet.

10: Når all

luft er ute, stram lufteskruen.

11: Vri manøverventil (Illustrasjon 7) til possisjon ”Backwash”. Vri alltid med klokken. Sirkulasjonspumpen skal
alltid være avslått før man vrir på manøverventilen.

12: Åpne ventil vann til avløp.
Illustrasjon 7: Manøverventil i possisjon ”Backwash”.
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13: Start sirkulasjonspumpen og la den gå i ca tre minutter. Nå
løftes sanden i filteret og alt bøss skylles ut i avløp.

14: Stans sirkulasjonspumpen og vri manøverventil til possisjon
”Rinse”. (Illustrasjon 8)

15: Start sirkulasjonspumpen og la den gå i ca 30 sekunder. Nå
pakkes sanden og overflødig bøss i rør skylles til avløp.

15: Stans sirkulasjonspumpen og vri manøverventil til possisjon
”Filtration”. (Illustrasjon 9).

Illustrasjon 8: Manøverventil i possisjon ”Rinse”

16: Steng ventil vann til avløp. Tilbakespylingen er fullført.
Dette skal gjennomføres minimum en gang hver annen uke i
badesesong.

17: Start sirkulasjonspumpen (anbefales at denne går kontinuerlig
ved drift av bassenget). Du har nå sirkulasjon i bassenget ditt.
Sjekk at det er trykk i begge innløpsdyser og merkbar sirkulasjon i
skimmer.

18: Still varmekilde inn på ønsket temperatur.
19: Finn frem kjemikaliepakken og testsett.
20: Ta vannprøve og juster pH-kvalitet til mellom 7,2 og 7,6(anbefalt nivå), alkanitet til mellom 80 og 120 og kalsiumhardhet til
mellom 100 og 300. Alkanitet og kalsiumhardhet testes med strips
eller digitalt testsett. (Se side 23).
Illustrasjon 9: Manøverventil i possisjon ”Filtration”

21: Når alkanitet, pH-verdi og kalsiumhardhet er på ønsket nivå er det klart for å sjokklore bassenget.

22: Finn frem en 10l bøtte med lunkent vann og tilsett angitt mengde sjokklor i bøtten(Se doseringsanvisning på produkt). Rør rundt til alt er løst opp.

23: Fordel innholdet i bøtten jevnt ut i bassenget.
24: Finn frem algemiddel og tilsett etter anvisning på flaske/kanne. Fordeles jevnt i bassenget. Du vil etter kort tid se at
vannet i bassenget blir klart.

25: Ha 1 stk rull med flokningsmiddel direkte i skimmer. (Superfloc). Se anvisning på produkt for informasjon.
26: Når klornivået er mellom 0,5 og 1,5 ppm er du klar til å bade.
Nyt sommeren med nytt basseng i hagen. Trenger du tilbehør eller påfyll av kjemikalier finner du dette i vår
nettbutikk, levert direkte på døren.
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Basseng med eller uten
nedsenket lamelltrekk?
Nedsenket lamelltrekk: Med nedsenket lamelltrekk får du et basseng
hvor trekket blir borte under en meget

Standard basseng: Med et standard
basseng får utnyttet hele bassenget
til bading, og har mange valg iht
toppmontert overtrekk.

anvendelig benk i bassenget.

Basseng med nedsenket lamelltrekk og benk:
Med nedsenket lamelltrekk har man et sikkerhetstrekk som er helt skjult i åpen possisjon, tildekket av en anvendelig
benkløsning. Bassenget skal monteres på samme måte som standardbasseng, med unntak av selve trekket. Husk å legge
trekkerør til lamelltrekket. Trekket anbefales montert av fagkyndig personell.

Standard basseng:
Med et standard basseng har du flere muligheter for toppmontert overtrekk/tak. Se side 6 og 21.

Motstrømsanlegg
Dette må du tenke på:
Ved montering av motstrømsanlegg må man ha
en gruve eller boks for motstrømspumpen, slik
at denne står tørt. Motstrømspumpen må også
ha nok tilgjengelig luft, se monteringsanvisning
på produktet. Dette kan variere iht til størrelse og
type motstrømsanlegg.
Motstrømsanlegget berører ikke rensesystemet
montert i tilknytning til bassenget, og er en lukket
krets. Størrelse på motstrømsanlegget bør vurderes utifta bruk og tilgjengelig strøm. Anbefales
montert av fagpernonell.
Strømtilkobling skal utføres av autorisert elektriker.
Illustrasjon: Dette illustrerer monteringen av et
motstrømsanlegg i grove trekk.
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Informasjon om installasjon
av overtrekk og bassengtak
Lamelltrekk:

1: Husk at trekkerør, anbefalt Ø50, er trukket fra styringsskap til motor på
lamelltrekket. (Se anvisning som medfølger trekket).

Toppmontert lamelltrekk

2: For montering av toppmontert lamelltrekk må området rundt og inntil
bassenget være ferdig. Vann må også være fyllt i bassenget.

3: Følg monteringsanvisningen som medfølger trekket.
4: Ved integrert lamelltrekk må dette monteres iht anvisning for at garanti skal
gjelde. Anbefales montert av fagpersonell.

Intergrert lamelltrekk

Manuellt sikkerhetstrekk:
1: Området rundt bassenget må være ferdig.

2: Det manuelle trekket krever minimum 20 cm overlapp rundt hele bassenget,
pluss plass til festestropper.

3: Legg trekket ut og monter festeanordningene iht monteringsanvisningen

Manuellt sikkerhetstrekk

som følger med.

Bassengtak:

1: Området rundt bassenget må være ferdig.
2: Monter alle modulene iht monteringanvisning. Vær obs på plassering av dør.
3: Legg ut skinner. Kontroller at underlaget er rett. Følg målene i

Bassengtak

monteringsanvisningen.

4: Skli modulene inn i skinnene i riktig rekkefølge.
5: Monter feste og låseanordninger iht monteringsanvisningen.

Aqvisdeck:

Aqvisdeck

1: Området rundt bassenget må være ferdig.
2: Monter seksjonene iht medfølgende produktdokumentasjon.
3: Monter skinner og løft på plass seksjoner iht produktdokumentasjon. Sjekk
krav til underlag.
CoverSeal

CoverSeal:

Området rundt bassenget må være ferdig. For at garantien skal gjelde, krever
produsent at monteringen utføres av opplært fagpersonell.
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Slik limer du rørslanger og koblinger
rørslanger og koblinger:

Dette trenger du for å lime

- Hansker
- Maske
- Kniv

- Målebånd/tommestokk
- Sag/bajonettsag
- Lim

- Rensevæske
- Papir
- Limkost

1.

4.

7.

2.

5.

8.

6.

9.

1: Kapp røret i riktig lengde.
2 og 3: Grader rør innvendig og
utvendig med en kniv eller egnet spesialverktøy (rørfres).

4: Ta rensevæske på en papirbit.
5: Rens både rørbit og limedel godt.
Dette fjerne smuss og fett og er helt nødvendig for at limet skal hefte.

6: Merk innstikk på røret (hvor langt det
stikker inn i limedel).

3.

7: Påfør lim på limedel først, smør rikelig
og dekk alt.

8: Påfør rikelig med lim på rørslange til merket du fikk i punkt 5.
9: Før inn rørslange inn i limdel og hold delene på plass til limet har størknet. Dette kan variere iht temperatur og
lim-mengde.

10: Når limet er størknet skal det fortsatt herde i minimum 24 timer før det belastes ytterligere.

Slik påfører du gjengeteip
re gjengeteip:
Dette trenger du for å påfø Gjengeteip

- Hansker
- Maske

-

- Kniv

1: Rasp gjenger som vist på illustrasjonsbilde, med spissen på kniven.
2: Rull på gjengeteip som vist på bildet. Skal alltid legges på i motsatt
retning av skruretning. Legg på rikelig med gjengeteip.

3: Skru delen på plass. Sørg for å dra til hardt.
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Vannkvalitet og målinger
Det er viktig å passe på at vannkvaliteten er innenfor ønsket nivå. Dette grunnet helsen til de badende, samt holdbarheten på bassenget og tilhørende komponenter. Garantier forutsetter at man er innenfor følgende nivåer i vannet.
Klor: 0 - 2,0 ppm
pH: 6,8 - 7,8
Alkanitet: 80 - 120 ppm
Kalsiumhardhet: 150 - 300
Temperatur: Max 32 grader

Dato:		

Temp:		

Fritt klor:

Bundet klor:		

Dato:		

Temp:		

Alkanitet:

Kalsiumhardhet:
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Totalt klor:		

pH:

Drift av bassenget
Alt du trenger av kjemikalier, tilleggsutstyr etc for drift av bassenget finner du i vår nettbutikk.
På våre nettsider finner du også alt du trenger å vite for en god drift av bassenget. Er det noe du lurer på
finner du det meste der. Du kan legge inn resultater av vannmålingene dine og få informasjon om
hva du skal tilsette av kjemikalier, fremgangsmåter, tips og mye mer. Der finner du også digitale brosjyrer
som f.eks. bassengguiden o.l.
Vi ønsker deg mange år med problemfri badeglede! Og vi er her om du trenger oss!

.no

PAHLEN INTERNATIONAL AS
Leivollen 27a
3736 Skien
Org. nr. 927725223
pahlen@enwa.com
enwapahlen.no
35 50 59 90
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