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Akkurat som du selv ønsker det
Velger du å støpe basseng, har du alle muligheter til å utforme bassenget akkurat slik du selv ønsker. Du har også mange 
valg når det kommer til de ulike komponentene i bassenget og kvaliteten i disse. Ønsker du en utradisjonell form, høy 
vannstand, integrert sikkerhetstrekk og eksklusive detaljer? Eller ønsker du et standard rektangulært basseng med 
manuellt trekk og enkelt renseanlegg? Valgene er mange og vi leverer alt fra de mest eksklusive prosjektene til 
selvbyggerbasseng.

Plassering av bassenget
Ved plassering av svømmebassenget på din tomt, så 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. 
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Bassengutførelser
Når du skal velge hvilket basseng du ønsker deg er det mange fine løsninger å velge i. Alt fra rektangulære basseng med 
manuelle trekk, til friformsbasseng med spesialløsninger. Du har også mange valg iht dybder, trapper, integrerte sikker-
hetstrekk, vannstand, lys osv. Med andre ord så kan du få det slik du selv ønsker når du velger et støpt basseng. Vi kan 
hjelpe deg på vei med vår kunnskap. Vi har lang erfaring med slike prosjekter og har levert mange ulike løsninger.

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.  

Hvordan går jeg frem?
Første steg i prosessen er å finne ut av bassengløsningen du ønsker. Dette kan vi hjelpe deg med. Vi har lang erfaring på 
slike prosesser og løsninger og vil kunne rådgi deg for å sikre at du får den beste løsningen for ditt basseng. Når du har 
løsning og plassering av bassenget klart, vil du få prinsippskisser/tegninger fra oss.

Med prinsippskissene i hånd, er du klar til å hente inn anbud fra de ulike aktørene som skal bygge bassenget for deg. Ta 
med deg tegningene til en murer, entrepenør, rørlegger og elektriker for å få et overslag på jobben. Når du har aktørene 
klare, er du klar til å fylle ut og sende søknaden. Normal behandlingstid ved enkel søknad vil være ca 3 uker. Om det må 
søkes om f.eks dispensasjoner etc. vil behandlindlingstiden være fra 12 uker. Du kan bestille basseng og teknisk utstyr hos 
oss, med forbehold om godkjenning i kommunen. Bestillingen vil da frafalle om søknaden skulle ende i avslag.

Når søknaden din er godkjent i kommunen er det klart for å planlegge fremdriften i prosjektet. Å ha et oppstartsmøte med 
alle aktører er å anbefale. Du vil da få en enklere og mer smertefri prosess til ferdig basseng. 

Entrepenøren utfører nødvendige grunnarbeider før murer kommer til. I denne prosessen er det viktig med god planleg-
ging, slik at prosjektet ikke stopper opp. Vi i Enwa Pahlén leverer ut tegninger/prinsippskisser for utstyrsplassering. Alle 
gjennomføringer og innstøpningsdetaljer monteres av murer etter beskrevet mål på tegningene.

Når bassenget er ferdig støpt er det klart for evt. duklegging og montering av teknisk utstyr og sikkerhetstrekk. Dette utfø-
res av oss i Enwa Pahlén. Når bassenget er ferdig montert kan du gjøre ferdig uteområdene rundt bassenget og finne frem 
badedrakten. Da er alt klart til en badesesong hvor du selv kan bestemme temperaturen i vannet.

Grunnarbeid
Ift grunnarbeidet er det alltid utførende som er ansvarlig for denne delen av arbeidet. Enten det er deg selv som privatper-
son eller en entrepenør. Det må taes hensyn til grunnvann iht dreneringen av grunnen. Det må graves et hull som er tilsva-
rende større enn bassenget, slik at teknisk utstyr etc kan monteres før man fyller inntil. Husk å bruke drenerende masser.

Murerarbeid
Betongarbeidet blir utført og dimensjonert av murer, basert på tegninger fra Enwa Pahlen. Murer støper også inn innstøp-
ningsdetaljene i bassenget. Alle mål for innstøpningsdetaljer og gjennomføringer er angitt på tegning. Se side 10 og 11. 
Strømpunkter og trekkerør til disse må også kartlegges før støping. Dette avhenger av hvilke komponenter bassenget ditt 
inneholder.
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Området rundt bassenget
Når alle detaljer i bassenget er koblet klart, og bassenget fyllt inntil, kan du starte arbeidene med å fullføre uteområdet 
ditt. Her finnes det mange muligheter, for inspirasjon kan du se igjennom noen av våre referanseprosjekter på 
enwapahlen.no.

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 utfor-
dringer 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 tilba-
kespyling av sandfilter. For tilbakespyling av sandfilter må det legges opp 
separat avløpsoppstikk. Dette pga trykk fra pumpe. Det tekniske utstyret skal 
plasseres tørt. Spesiellt følsom elektronikk skal plasseres tørt og frostfritt. Det 
er viktig med god lufting i teknisk rom, slik at ikke luften blir aggresiv og tærer på utstyret.

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 motstrøms-
fronten 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.

Alle elektriske innstallasjoner skal utføres av autorisert elektriker.

Montering av teknisk utstyr
Teknisk 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
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 automa-
tisk lamelltrekk trenger du også strømtilkobling. Vær obs på dette og 
planlegg strøm tidlig i prosessen. 

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 doku-
mentasjon for snømengder).

Automatiske bassengovertrekk er en brukervennlig løsning og 
hjelper til å varme opp bassenget i sesong. Alle våre bassengtrekk er 
låsbare og godkjente. 

Bassengtak er en brukervennlig løsning og hjelper til å varme opp 
bassenget i sesong. Alle våre bassengtak er låsbare og 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 mon-
tører.

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 
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, varme-
tap og kan holde smuss og skitt borte fra bassenget.
 
Gjerde rundt basseng
Gjerde rundt basseng, brønn eller åpen beholder for væske 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.

Lamelltrekk

Aqvisdeck

Automatisk bassengovertrekk (CoverSeal)

Bassengtak
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Hjelp til installasjon av teknisk utstyr
Om du ønsker hjelp til installasjon og sveising av liner/duk, kan vi i Enwa Pahlen Svømmebasseng utføre dette for deg. Vi 
har kvalifiserte teknikere og dukleggere 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 25.

Garantier
For basseng, utstyr og arbeide gjelder norsk lov om forbrukerkjøp. For at reklamasjonsretten skal gjelde må basseng-
et og utstyret monteres og vedlikeholdes iht monterings/bruksanvisning. Skader som følge av feil bruk og feil montering 
dekkes ikke. Fullstendig informasjon finner du i FDV-mappen som følger leveransen. 

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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Drift av bassenget
Ved normaldrift av bassenget er det viktig at du følger driftsveiledningene i FDV-dokumentasjonen. Vannkvalitet, tilbake-
spyling og generell oppfølging av bassenget er noen av de viktige punktene du må følge. Du vil enkelt få god kontroll på 
ditt basseng ved rutinemessige målinger og rengjøring. Vi anbefaler å sette av ca 1 time i uken til dette, gjerne på et fast 
tidspunkt. Når du tester vannkvaliteten er det viktig at du loggfører dette. Skjema for loggføring finner du bakerst i dette 
heftet eller i FDV-dokumentasjonen.

Vannkvalitet
Det er viktig å passe på at vannkvaliteten er innenfor ønsket nivå. Dette grunnet helsen til de badende, samt holdbar-
heten 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

Vedlikehold
Det er viktig å følge vedlikeholdsrådene som står i FDV-dokumentsjonen. Husk å dusje før 
bading. En person som ikke har dusjet forurenser bassenget ca 200 ganger mer enn en 
som har dusjet. Ta bort løv, barnåler etc. fra bassenget og sørg for at silkurven i skim-
meren/sirkulasjonspumpen er tom/ren. Tilbakespyl filter ca en gang annenhver uke, slik 
at filtermedie holdes rent og sirkulasjonen er optimal. Generell rengjøring av bassenget 
gjøres etter behov.

Tilbakespyling av sandfilter
1: Skru av evt UV-rensing, doseringsanlegg og varmekilde.

2: Stans sirkulasjonspumpen.

3: Vri manøverventilen til possisjon ”Backwash”. OBS! Vri alltid med klokken.

4: Åpne ventil for avløp.
5: Start sirkulasjonspumpen og la den gå i ca 3 minutter.

6: Stans sirkulasjonspumpen.

7: Vri manøverventilen til possisjon ”Rinse”. OBS! Vri alltid med klokken.

8: Start sirkulasjonspumpen og la den gå i ca 30 sekunder.

9: Stans sirkulasjonspumpen.

10: Vri manøverventilen til possisjon ”Filtration”. OBS! Vri alltid med klokken.

11: Steng ventil til avløp.
12: Start sirkulasjonspumpen.

13: Skru på evt UV-rensing, doseringsanlegg og varmekilde.

Illustrasjon 7: Manøverventil i 
possisjon ”Backwash”.

Illustrasjon 8: Manøverventil i 
possisjon ”Rinse”

Illustrasjon 9: Manøverventil i 
possisjon ”Filtration”
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Vinterstenging av 
bassenget
Når høsten kommer og tiden er inn for å stenge bassenget er det 
viktig at du gjør dette på riktig måte. Alt du trenger fra vinterplater til 
kjemikalier kan du bestille i vår nettbutikk enwapahlenstore.no

1. Før vinterlukking utføres bør det tilsettes algemiddel/vinterkon-
serveringsmiddel i henhold til anbefalinger på flasken. Juster pH til 
mellom 7 og 7,6. Sjokklor deretter vannet (12 gram pr. m3 vann HTH 
Shock-klor). Rengjør bassenget. Du kan bruke Bordnet bassengvask 
eller melaminsvamp, evt begge deler.

2. Eventuellt overtrekk rulles inn/fjernes fra bassenget. Har du bas-
sengtak, følg alltid manual medfølgende produktet. Bassengtak er 
ikke egnet som vintersikring med mindre det gjøres tiltak for å støtte 
opp dette. Provisoriske støtter gjøres på egen risiko.

3. Vi anbefaler å tappe bassenget ned slik at ikke isen kan ødelegge 
dyser, lamper, motstrøm osv. Du skal ikke tømme bassenget helt. 
Duken i bassenget holdes i spenn av vannet og det kan oppstå 
«striper» eller bobler i duken dersom den står lenge uten vanntrykk. 
Vannet skal tappes ned til ca 15 cm under nederste detalj i bassen-
get, for at ikke evt is skal kunne ødelegge detaljene.

4. Pumpe til motstrømsanlegg dreneres og tas enten inn i et tørt rom eller dekkes til slik at den ikke blir utsatt for fukt/
kondens.

5. Varmepumpe tømmes for vann ved å løsne de to unionene på siden eller bak pumpen. Pumpen løftes skrått opp slik at 
alt vannet renner ut. Dersom du har mulighet til det så anbefaler vi å plassere pumpen innendørs/frostfritt. Frostskader 
på varmepumper dekkes ikke av garanti/reklamasjon.

6. Vinterplater legges over bassenget. Sørg for at det er fall på platene slik at regnvann, smeltet snø osv renner av plate-
ne.

7. I teknisk rom så bør filter, pumpe, uv, varmer o.l. tappes for vann via dreneringsplugger og filteret settes på «waste». 

8. Det anbefales også å sørge for at teknisk rom er frostfritt gjennom hele vinteren. 

9. Dersom du har automatisk doseringsanlegg så må elektrodene stå i vann gjennom vinteren. Elektrodene tørker ut og 
blir ødelagte dersom dette ikke gjøres.

OBS! Ved flislagte basseng gjelder egne retningslinjer. Ta kontakt med oss for informasjon.

Våråpning av bassenget
Når bassenget skal åpnes om våren monteres alle komponenter som ble fjernet ved vinterstenging tilbake i bassenget. 
Fyll bassenget med vann og følg den punktvise fremgangsmåten beskrevet under ”Oppstart av basseng” på side 30.

Eksempel på vinterplater.

HTH Shock-klor

Bordnet bassengvask

Saniklar Winter Clean

Melaminsvamp
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A - Koblingsboks for Lampe -

Elektriker må legge trekkerør/strøm
ut hit. Se manual for størrelse på
kabel.

3 Trinns hjørnetrapp

Trekkerør til lampe

Kan ikke brukes til søknad

MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et separat avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

1:50

3x6 plan

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.

Basseng P01

6000

30
00

10
00

10
00

50
0

3000

1 - innløpsdyser
2 - Bunnavløp
3 - Lys
4 - Skimmer
5 - lamelltrekk
6 - Jet swim

3

1

1

2

15
00

4

5

2

800

895

1266

12
66

A

A - Koblingsboks for lampe.
B - Koblingsboks for lamelltrekk.

Elektriker må legge trekkerør/strøm
ut hit. Se manual for størrelse på
kabel.

3 Trinns hjørnetrapp

Trekkerør til lampe

B
Trekkerør til lamelltrekk

Kan ikke brukes til søknadGruve
Jet-swim60
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et separat avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

1:50

3x6 plan

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.

Basseng P01
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1 - Innløpsdyser
2 - Bunnavløp
3 - Lys
4 - Skimmer

MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

3x6 snitt

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

3x6 snitt

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.

Basseng S-01

Støpt basseng 3x6x1,5 meter

1: Innløpsdyser 2: Bunnavløp 3: Lys 4: Skimmer 

1: Innløpsdyser 2: Bunnavløp 3: Lys 4: Skimmer A: Koblingsboks for lampe (elektriker må legge trekkerør/strøm, se manual 
for størrelse på kabel).
Viktige merknader: 
- Alle syrefaste/rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
- Husk trekkerør for strøm til lamper, jet-swim og overtrekk.
- Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimum ø75.
- Gruve for jet-swim må ha et sluk og lufting.

P1: SYREFAST SKIMMER MED TILBE-
HØR:
( Merket med 1 på tegning av basseng )
- 1 x Skimmer inkl pakninger,klemring og frontdeksel 
(Produktnr: 112988)
- 1 x Overgangsnippel 63x50x2” (Produktnr: 8402088)
- 1 x Albue 50 mm 90 grader PVC (Produktnr: 8401716)

P2: SYREFASTE INNLØPSDYSER M/TIL-
BEHØR:
( Merket med 3 på tegning av basseng )
- 2 x innløpsdyser inkl og pakning og frontdeksel 
(Produktnr: 125815)
- 2 x 50mm albue PVC (Produktnr: 8401716)
- 1 x T-rør 50mm PVC (Produktnr: 8401784)
- 1,5m 50mm PVC rør (Produktnr: 1262444832)
- 2 x Overgangsnippel 50x1 1/2” (Produktnr: 222383446)

Deleliste:
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et separat avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

1:50

3x6 plan

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

3x6 snitt

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.

Basseng S-01
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

3x6 snitt

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.

Basseng S-01

Støpt basseng 3x6x1,5 meter m/lamelltrekk 
og motstrømsanlegg

1: Innløpsdyser 2: Bunnavløp 3: Lys 4: Skimmer  5: Gruve for lamelltrekk 6: Jet-swim

1: Innløpsdyser 2: Bunnavløp 3: Lys 4: Skimmer 5: Gruve for lamelltrekk 6: Jet-swim A: Koblingsboks for lampe B: Koblings-
boks for lamelltrekk C: Strøm til jet-swim (elektriker må legge trekkerør/strøm, se manual for størrelse på kabel).
Viktige merknader: 
- Alle syrefaste/rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
- Husk trekkerør for strøm til lamper, jet-swim og overtrekk.
- Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimum ø75.
- Gruve for jet-swim må ha et sluk og lufting.

P3: SYREFASTE LYS MED TILBEHØR:
( Merket med 2 på tegning av basseng )
- Led lys med innstøpingsdel,pakninger,klemring og 
frontdeksel
(Produktnr: 150594)
- Koblingsboks (Produktnr: 12310)
- Kabelrør (Produktnr: 12330)
- Transformator (Produktnr: 5012340)

P4: SYREFAST BUNNAVLØP:
- Bunnavløp inkl pakninger,klemring og deksel 
(Produktnr: 125933)
- 1 x Overgangsnippel 63x50x2” (Produktnr: 8402088)
- 1,5m 50mm PVC rør (Produktnr: 1262444832)

P5: LAMELLTREKK MED TILBEHØR
( Gjelder kun ved nedsenket lamelltrekk )
- Bunnavløp inkl pakninger,klemring og deksel 
(Produktnr: 125933)
- 1 x Overgangsnippel 63x50x2” (Produktnr: 8402088)
- 1,5m 50mm PVC rør (Produktnr: 1262444832)
- Festeplater for oppruller med festematriell 
(Produktnr: 373110000)
- Oppruller med innebygd motor (SCUBA) 
(Produktnr: 373110000)
- Styreskap og fjernkontroll (Produktnr :373110000)
- Lameller (Produktnr :373110000)
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et separat avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

1:50

4x10  Plan.

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avkløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve til jet swim ma ha ett sluk og lufting.

4x8 - plan

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

3x6 snitt

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avkløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha ett sluk og lufting.

3x6 - Snitt

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.

Støpt basseng 4x8x1,5 meter

1: Innløpsdyser 2: Bunnavløp 3: Lys 4: Skimmer 

1: Innløpsdyser 2: Bunnavløp 3: Lys 4: Skimmer  A: Koblingsboks for lampe (elektriker må legge trekkerør/strøm, se manual 
for størrelse på kabel).
Viktige merknader: 
- Alle syrefaste/rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
- Husk trekkerør for strøm til lamper, jet-swim og overtrekk.
- Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimum ø75.
- Gruve for jet-swim må ha et sluk og lufting.

P1: SYREFAST SKIMMER MED TILBE-
HØR:
( Merket med 1 på tegning av basseng )
- 1 x Skimmer inkl pakninger,klemring og frontdeksel 
(Produktnr: 112988)
- 1 x Overgangsnippel 63x50x2” (Produktnr: 8402088)
- 1 x Albue 50 mm 90 grader PVC (Produktnr: 8401716)

P2: SYREFASTE INNLØPSDYSER M/TIL-
BEHØR:
( Merket med 3 på tegning av basseng )
- 2 x innløpsdyser inkl og pakning og frontdeksel 
(Produktnr: 125815)
- 2 x 50mm albue PVC (Produktnr: 8401716)
- 1 x T-rør 50mm PVC (Produktnr: 8401784)
- 1,5m 50mm PVC rør (Produktnr: 1262444832)
- 2 x Overgangsnippel 50x1 1/2” (Produktnr: 222383446)

Deleliste:
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et separat avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

1:50

4x10  Plan.

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avkløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve til jet swim ma ha ett sluk og lufting.

4x8 - plan

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

3x6 snitt

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avkløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha ett sluk og lufting.

3x6 - Snitt

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.

Støpt basseng 4x8x1,5 meter m/lamelltrekk 
og motstrømsanlegg

1: Innløpsdyser 2: Bunnavløp 3: Lys 4: Skimmer 5: Gruve for lamelltrekk 6: Jet-swim

1: Innløpsdyser 2: Bunnavløp 3: Lys 4: Skimmer 5: Gruve for lamelltrekk 6: Jet-swim A: Koblingsboks for lampe B: Koblings-
boks for lamelltrekk C: Strøm til jet-swim (elektriker må legge trekkerør/strøm, se manual for størrelse på kabel).
Viktige merknader: 
- Alle syrefaste/rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
- Husk trekkerør for strøm til lamper, jet-swim og overtrekk.
- Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimum ø75.
- Gruve for jet-swim må ha et sluk og lufting.

P3: SYREFASTE LYS MED TILBEHØR:
( Merket med 2 på tegning av basseng )
- Led lys med innstøpingsdel,pakninger,klemring og 
frontdeksel
(Produktnr: 150594)
- Koblingsboks (Produktnr: 12310)
- Kabelrør (Produktnr: 12330)
- Transformator (Produktnr: 5012340)

P4: SYREFAST BUNNAVLØP:
- Bunnavløp inkl pakninger,klemring og deksel 
(Produktnr: 125933)
- 1 x Overgangsnippel 63x50x2” (Produktnr: 8402088)
- 1,5m 50mm PVC rør (Produktnr: 1262444832)

P5: LAMELLTREKK MED TILBEHØR
( Gjelder kun ved nedsenket lamelltrekk )
- Bunnavløp inkl pakninger,klemring og deksel 
(Produktnr: 125933)
- 1 x Overgangsnippel 63x50x2” (Produktnr: 8402088)
- 1,5m 50mm PVC rør (Produktnr: 1262444832)
- Festeplater for oppruller med festematriell 
(Produktnr: 373110000)
- Oppruller med innebygd motor (SCUBA) 
(Produktnr: 373110000)
- Styreskap og fjernkontroll (Produktnr :373110000)
- Lameller (Produktnr :373110000)
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

3x6 snitt

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.

Basseng S-01

Støpt basseng 5x10x1,5 meter

1: Innløpsdyser 2: Bunnavløp 3: Lys 4: Skimmer

1: Innløpsdyser 2: Bunnavløp 3: Lys 4: Skimmer A: Koblingsboks for lampe (elektriker må legge trekkerør/strøm, se manual 
for størrelse på kabel).
Viktige merknader: 
- Alle syrefaste/rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
- Husk trekkerør for strøm til lamper, jet-swim og overtrekk.
- Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimul ø75.
- Gruve for jet-swim må ha et sluk og lufting.

P1: SYREFAST SKIMMER MED TILBE-
HØR:
( Merket med 1 på tegning av basseng )
- 2 x Skimmer inkl pakninger,klemring og frontdeksel 
(Produktnr: 112988)
- 2 x Overgangsnippel 63x50x2” (Produktnr: 8402088)
- 2 x Albue 50 mm 90 grader PVC (Produktnr: 8401716)
- 1 x T-rør 50 mm PVC (Produktnummer: 8401784)
- 2 m 50 mm PVC-rør (Produktnummer 1262444832) 

P2: SYREFASTE INNLØPSDYSER M/TIL-
BEHØR:
( Merket med 3 på tegning av basseng )
- 3 x innløpsdyser inkl og pakning og frontdeksel 
(Produktnr: 125815)
- 2 x 50mm albue PVC (Produktnr: 8401716)
- 1 x Kryss 50mm PVC (Produktnr: 8402235)
- 3 m 50mm PVC rør (Produktnr: 1262444832)
- 3 x Overgangsnippel 50x1 1/2” (Produktnr: 222383446)

Deleliste:
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MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha drening og lufting.

3x6 snitt

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.

Basseng S-01
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Støpt basseng 5x10x1,5 meter 
m/lamelltrekk og motstrømsanlegg

1: Innløpsdyser 2: Bunnavløp 3: Lys 4: Skimmer 5: Gruve for lamelltrekk 6: Jet-swim

1: Innløpsdyser 2: Bunnavløp 3: Lys 4: Skimmer 5: Gruve for lamelltrekk 6: Jet-swim A: Koblingsboks for lampe B: Koblings-
boks for lamelltrekk C: Strøm til jet-swim (elektriker må legge trekkerør/strøm, se manual for størrelse på kabel).
Viktige merknader: 
- Alle syrefaste/rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
- Husk trekkerør for strøm til lamper, jet-swim og overtrekk.
- Teknisk rom må ha et sluk og et avløpsoppstikk på minimul ø75.
- Gruve for jet-swim må ha et sluk og lufting.

P3: SYREFASTE LYS MED TILBEHØR:
( Merket med 2 på tegning av basseng )
- Led lys med innstøpingsdel,pakninger,klemring og 
frontdeksel
(Produktnr: 150594)
- Koblingsboks (Produktnr: 12310)
- Kabelrør (Produktnr: 12330)
- Transformator (Produktnr: 5012340)

P4: SYREFAST BUNNAVLØP:
- Bunnavløp inkl pakninger,klemring og deksel 
(Produktnr: 125933)
- 2 x Overgangsnippel 63x50x2” (Produktnr: 8402088)
- 3 m 50mm PVC rør (Produktnr: 1262444832)

P5: LAMELLTREKK MED TILBEHØR
( Gjelder kun ved nedsenket lamelltrekk )
- Bunnavløp inkl pakninger,klemring og deksel 
(Produktnr: 125933)
- 1 x Overgangsnippel 63x50x2” (Produktnr: 8402088)
- 1,5m 50mm PVC rør (Produktnr: 1262444832)
- Festeplater for oppruller med festematriell 
(Produktnr: 373110000)
- Oppruller med innebygd motor (SCUBA) 
(Produktnr: 373110000)
- Styreskap og fjernkontroll (Produktnr :373110000)
- Lameller (Produktnr :373110000)
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Montering av detaljer i bassenget
1: Før betongen skal støpes er det viktig å ha alle innstøpningsdeler og gjennomføringer festet på riktig plass. Dette ser 
du i tegningene dine og i monteringsanvisningen som følger produktet.

2: Legg frem alle delene som fulgte bassengleveringen og sjekk at alt er komplett, 
slik at du får oversikt over alle delene. (Se deleliste).

3: Montere skimmer(e). (Anbefaler å være 2 personer) 
Bruk egnet festemetode iht hvilken støpemåte du velger. Det vil være ulike måter om det er enten forskalet, systemblokk, 
thermomur etc. Skimmer(e) skal støpes inn, slik at pakningsflaten ligger jevnt/flush med ferdig pusset overflate i bassen-
get. Viktig at alle gjenger og pakningsflater dekkes til for å unngå betongsøl. Ved syrefaste detaljer er det viktig at disse 
har egen jording.

4: Montere innløpsdysene. (Anbefaler å være 2 personer)
Bruk egnet festemetode iht hvilken støpemåte du velger. Det vil være ulike måter om det er enten forskalet, system-
blokk, thermomur etc. Innløpsdyser skal støpes inn, slik at pakningsflaten ligger jevnt/flush med ferdig pusset overflate i 
bassenget. Viktig at alle gjenger og pakningsflate dekkes til for å unngå betongsøl. Ved syrefaste detaljer er det viktig at 
disse har egen jording. OBS! Viktig at innstøpningsdelen monteres med riktig side opp! Se manual.

5: Montering av bunnavløp.
Bunnavløpet kommer koblet med 2 meter rør. Fest bunnavløpet i sålen med egnet festemåte. Pass på at enden på røret 
ender opp utenfor bassengsålen i ønsket retning. Bunnavløpet skal støpes inn, slik at pakningsflaten ligger jevnt/flush 
med ferdig pusset overflate i bassenget. Viktig at alle gjenger og pakningsflate dekkes til for å unngå betongsøl. Ved 
syrefaste detaljer er det viktig at disse har egen jording.

6: Montering av lys.
Lysene kommer med kabelrør tilkoblet. Viktig at dette føres ut av betongveggen og opp til medfølgende koblingsboks. 
Skal ligge høyere enn vannspeilet. Innstøpningsdelen til lyset skal støpes inn, slik at pakningsflaten ligger jevnt/flush med 
ferdig pusset overflate i bassenget. Viktig at alle gjenger og pakningsflate dekkes til for å unngå betongsøl. Ved syrefaste 
detaljer er det viktig at disse har egen jording. OBS! Viktig at innstøpningsdelen monteres med riktig side opp! Se 
manual.

7: Montering av motstrømsanlegg. Pumpen må ha eget teknisk rom, se avsnitt om motstrøm side 22. Motstrømsanleg-
get kommer med innstøpningsrørene ferdig montert på innstøpningsdelen. Innstøpningsdelen til motstrømsanlegget 
skal støpes inn, slik at pakningsflaten ligger jevnt/flush med ferdig pusset overflate i bassenget. Viktig at alle gjenger og 
pakningsflate dekkes til for å unngå betongsøl. Ved syrefaste detaljer er det viktig at disse har egen jording. OBS! Viktig 
at innstøpningsdelen monteres med riktig side opp! Se manual.

Når betongen er herdet er du klar for rørmonteringen.

- Silikonsprøyte

- Rørtang

- Kniv

- Drill

- Vater

- Målebånd/tommestokk

- FugeskumDette trenger du for montering av innstøpningsdetaljen
e/gjennomføringene:

Når du er klar til å starte prosjektet er det viktig at du har gode tegninger som viser plasseringen av detaljene og gjen-
nomføringene. Om du skal støpe selv eller en murer skal gjøre jobben for deg er det viktig med god planlegging, slik at 
alle detaljer og gjennomføringer kommer der de skal, og at du ikke glemmer noe. OBS! Om du skal ha nedsenket lamell-
trekk er det viktig at du sjekker monteringsanvisningen for dette, slik at alle gjennomføringer etc kommer på riktig plass.
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6: Lys med tilbehør

4: Innløpsdyser med tilbehør.

5: Bunnavløp.

7: Motstrømsanlegg
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NB!
Beskytt alle gjenger ved støping og pussing .
Skru i alle skruer og beskytt baksiden med
isopor el. lignende. Alle innstøpingsdeler må
plasseres jevnt med ferdig puss.

Frontdeksel

Klemring

Pakning utenfor duk

Pakning bak duk

Innstøpningsdel

Jordingspunkt

Underlagsfilt
Duk/Liner

Pakning bak liner
Pakning foran liner

Klemring Deksel

2" utgang
Jordings
punkt

Frontdeksel

Klemring
Pakning bak duk

Pakning utenfor duk

Innstøpingsgods
Innstøpingsrør

Jordingspunkt

Frontdeksel

Klemring
Pakning bak duk

Pakning utenfor duk

Koblingsboks

Kabelrør

Innstøpingsgods

Jordingspunkt

3: Skimmer med tilbehør.
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Rørmontering for PVC-rør
Se hvordan du limer rør, anvisning side 30
1: Legg ut alle delene fra rørpakke for skimmer(e).

2: Rasp gjengene på overgangsmuffen. Ta så gjengeteip på gjengene. Se veiledning for gjengeteip på side 34.
- Skru overgangsmuffen inn i åpen utgang i skimmer. (se medfølgende manual for hvilken utgang som skal benyttes.)
- Koble til overløp fra skimmer, dreneres til egnet plass.

3: Trekk rørslangen fra skimmer(e) inn til teknisk rom. Se illustrasjon under. Pass på at rørslangen er lang nok. Sørg for et 
rett og rent kutt. Ved basseng over 3x6 meter skal det brukes 2 skimmere. Se illustrasjon for rørkobling på side 19.

1 - Skimmer
2 - Lys
3 - Innløpsdyser
4 - Bunnavløp

1

2

3

3

4

A

A - Koblingsboks for Lampe -

Elektriker må legge trekkerør/strøm
ut hit. Se manual for størrelse på
kabel.

3 Trinns hjørnetrapp

Trekkerør til lampe

Kan ikke brukes til søknad

Teknisk rom

Ø50mm til dyser

Ø50mm Fra bunnavløp

Sirkulasjonspumpe

Sandfilter

UV

By-pass ut
til varmekilde

Avløps
oppstikk
ø75

- Rørtang

- Kniv

- Målebånd/tommestokk

- Sag/bajonettsag

- Lim
- Rensevæske

- Papir

- Limkost
Dette trenger du for rørmonteringen (Anbefaler minimum 2 personer):

Illustrasjon av rørføringseksempel.
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NB!
Beskytt alle gjenger ved støping og pussing .
Skru i alle skruer og beskytt baksiden med
isopor el. lignende. Alle innstøpingsdeler må
plasseres jevnt med ferdig puss.
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A - Koblingsboks for Lampe -

Elektriker må legge trekkerør/strøm
ut hit. Se manual for størrelse på
kabel.
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Overgangsmuffe og utganger i skimmer.

Illustrasjon rørkobling for innløpsdyser.
3 stk dyser brukes ved 5x10 meter basseng.

Sammenkobling av skimmere.

2:

6-14:

5:

4: Lim rørslange inn i overgangsmuffen som er skrudd i skim-
mer. 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 overgangs-
muffen.

5: Ved basseng med 2 skimmere skal disse kobles sammen. 
Se illustrasjon på denne siden. Skimmerne kobles sammen på 
samme måte som innløpsdysene i punkt 6-10.

6: Legg ut alle delene fra rørpakke for innløpsdyser.

7: Kapp til to stk like rørstusser (måles iht plassering av dyser).
Lim disse inn i limedel på innløpsdysene. (Ved bruk av syrefaste 
innløpsdyser skrues overgangsmuffe inn i dysene før liming).

8: Gjør klar 2 stk 90 graders albuer og 1 stk T-rør. Ved basseng 
5x10 meter brukes PVC-kryss og 3 innløpsdyser som vist på 
illustrasjon på denne siden.

9: Mål til avstand mellom de to/tre innløpsdysene og kapp til 2 
stk stive PVC-rør imellom dysene, som anvist på illustrasjon for 
innløpsdyser. 

10: Trekk rørslange fra T-rør/kryss til teknisk rom, som anvist 
på illustrasjon av rørføringseksempel, side 18. Sørg for at rør-
slangen er lang nok.

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

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

13: Lim albuene på endene av PVC-rørene og inn på stussene 
fra innløpsdysene samtidig. Hold delene på plass til limet har 
størknet. 

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

Du er nå klar for å lime rørslangene i teknisk rom/teknisk 
boks.
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1: Legg ut alle delene fra rørpakke for skimmer(e).

2: Rasp gjengene på tippunionen. Ta så hamp og tetningspasta 
på gjengene. Se veiledning for hamping på side 33.
- Skru tippunionen(e) inn i åpen utgang i skimmer(e). (se medføl-
gende manual for hvilken utgang som skal benyttes.)
- Koble til overløp fra skimmer(e), dreneres til egnet plass.

3: Trekk PE-rør fra skimmer(e) inn til teknisk rom. Se illustrasjon 
på side 14. Pass på at PE-røret er lang nok. Sørg for et rett og 
rent kutt.

4: Tre inn PE-røret inn i tippunionen(e). Skru så koblingen(e) 
fast til tippunionen(e) som sitter på skimmeren(e). 

5: Ved 5x10 meter basseng brukes to skimmere. Disse kobles 

sammen på samme måte som innløpsdysene i punkt 6-12.

6: Legg ut alle delene fra rørpakke for innløpsdyser.
7: Kapp til to stk like rørstusser (måles iht plassering av dyser).
Skru disse inn i albuer som går mot innløpsdysene. (Ved bruk av 
syrefaste innløpsdyser skrues tippunionen inn i dysene først).

8: Samle rørstussene inn i 1 stk T-rør. Ved 5x10 meter basseng 
vil det være stk t-rør som vist på illustrasjonen på denne siden.

9: Kapp til to stk like rørstusser som kobles mellom tippunion 
(på dysene) og albuene. 

10: Trekk PE-rør fra T-rør til teknisk rom, som anvist på illustra-
sjon på side 18. Sørg for at PE-røret er langt nok.

11: Sett sammen alle delene og kontroller at målene er riktig. 

12: Dra til alle koblingene med hamp og tetningspasta. 

13: Koble PE-røret fra teknisk rom inn i T-røret. 

Du er nå klar for å koble rør i teknisk rom.

Rørmontering for PE-rør
Se hvordan du kobler rør, anvisning side 29
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Beskytt alle gjenger ved støping og pussing .
Skru i alle skruer og beskytt baksiden med
isopor el. lignende. Alle innstøpingsdeler må
plasseres jevnt med ferdig puss.
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kabel.

3 Trinns hjørnetrapp

Trekkerør til lampe

Kan ikke brukes til søknad

Teknisk rom

Ø50mm til dyser

Ø50mm Fra bunnavløp

Sirkulasjonspumpe

Sandfilter

UV

By-pass ut
til varmekilde

Avløps
oppstikk
ø75

sa
m

ko
bl

in
g 

ve
d 

PE
 rø

r

Overgangsmuffe og 
utganger i skimmer.

Illustrasjon rørkobling for 
innløpsdyser

2:

6-12:
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4 - Bunnavløp
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1: Skimmer 2: Lys 3: Innløpsdyser 4: Bunnavløp A: Koblingsboks for lampe (elektriker 
må legge trekkerør/strøm ut hit. Se manual for størrelse på kabel.
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Sjekkliste ved duklegging
Til oppdragsgiver / byggherre / murer
For basseng som skal belegges med duk, er det viktig å passe på følgende:

1: Alle innstøpningsdetaljer må plasseres i henhold til leverandørens teg-

ninger og anvisninger. Detaljene skal være montert plant med ferdig pusset 
vegg/gulv d.v.s. pakningsflaten med skruehullene skal sitte glatt med ferdig 
pusset vegg/gulv. Detaljene må ikke plasseres nærmere et hjørne eller side 
enn 15 cm.

2: Det må lages/bores minimum 1 helst 2 dreneringshull i bassenget på den dypeste delen, er 

det gruve eller overløpsrenner må det også lages/bores dreneringshull her også. Hullene bør være 
minimum Ø20 mm. dette for evt. vannansamling bak duken kan bli evakuert her. Ved fare for høyt 
grunnvann bør entreprenør vurdere risiko for vanninntrenging.

3: Skruehullene på innstøpningsdetealjer må ikke tettes med betong eller 
puss. Dette gjelder alle detaljene i bassenget, disse kan tapes over eller fylles 
med fett. Pakningsflatene må holdes rene og skadefrie for å unngå rusting.

4: Flatene i bassenget skal brett skures eller pusses. Grader og sår vil kunne 
sees på duken når bassenget blir fylt. Ved bruk av thermomur anbefales det å 
pusse muren før duklegging. Sjekk med leverandør/produsent for egnet puss 
til formålet.

5: Deler som duklegger skal montere etter ferdiglagt duk må være samlet og lett tilgjengelig for duklegger, som flenser, 
pakninger, skruer, lamper, dyser, skimmere, bunnsluk og evt. Andre detaljer. (Har en tendens til at det mangler ting her).

6: Kontroller og oppgi lengde, bredde og dybdemål etter at bassenget er ferdig støpt/murt og pusset. 

7: Oppi ønsket farge og type på duk.

8: Toppkanten på bassenget skal være helt rett og fri for betongsøl og smuss.

9: Bassenget skal være tømt og rengjort når dukleggeren ankommer. Mindre avvik i henhold til ovennevte kan bli utbe-
dret av vår montør mot en ekstra kostnad. Viser det seg at avvikene er av større karakter, må utførende rette opp disse og 
kan bli belastet utgifter for oppmøte div. Fremdriften kan da også bli utsatt.

10: Filting og duklegging kan kun utføres ved tørt vær og minimum 13 grader. Vi anbefaler derfor å dekke/telte bassen-
get for å sikre fremdriften. Det må dekkes/teltes på en slik måte at vann ikke renner inn i bassenget og at det er god plass 
for å arbeide rundt kantene på bassenget. Samt at det er lett tilgjengelig. Skulle det oppstå omstendigheter eller ekstraar-
beider vi ikke er herre over kan prosjektet bli utsatt.



22

Montering av poseduk 
Om du skal ha poseduk i bassenget ditt, monterer du denne selv. Det kan være variasjoner fra type til type, så følg medføl-

gende monteringsanvisning for spesielle detaljer.

Slik gjør du:
1: Sørg for at underlaget er helt slett og gjevnt. Med en poseduk vil alle ugjevnheter synes godt igjennom duken.

2: Monter ”Snap-in list” etter montasjebeskrivelse. Her finnes det flere forskjellige varianter å velge mellom. 

3: Poseduken bør ligge godt oppvarmet før montering. Dette vil forenkle montasjen. Da blir duken mer fleksibel og lettere 
å jobbe med.

4: Lim underlagsfilt til underlaget. Denne er med å absorbere ugjevnheter og gir et mykere underlag.

5: Legg poseduken riktig vei på bassenggulvet. Brett ut og start med å feste duken i snap-in list.

6: Fyll ca 15 cm vann i bassenget før du fester klemringen på bunnavløpet. Det skal en selvklebende pakning på bunnavlø-
pet før duken rulles ut. Pakning og klemring monteres over duken før du skjærer hull i duken. 

7: Start vannpåfyllingen og rett ut duken i bunnen samtidig. Rett ut duken mest mulig og skyv den ut i hjørnene.

8: Skjær ut til dyser, lys og skimmer før vannet når opp til disse delene.
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Snap-in list toppmontert for terrassegulv. Snap-in list Med kantstein eller over-
hengende bassengkant.

Snitttegning av Snap-in list
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Rørmontering for teknisk rom

- Rørtang

- Kniv

- Målebånd/tommestokk

- Sag/bajonettsag

- Lim
- Rensevæske

- Papir

- Limkost
Dette trenger du for rørmonteringen (Anbefaler minimum 2 personer):

A: Sirkulasjonspumpe.
B: El-skap med sikring til sirkulasjonspumpe.
C: 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 spy-
ling av filter.

A

B

1A

1B

2A

2B

3
AVLØP

C

A: Sirkulasjonspumpe.
B: El-skap med sikring til sirkulasjonspumpe.
C: 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 på palle
Renseanlegg på palle:

Før du monterer rørene: Skal du montere UV, Bio-UV eller annen doseringautomatikk, les 
kapittel om dette på side 24, 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 bunnavløp til inngang 1-B.

3: Lim rørslange fra innløpsdyser til inngang 3 (fra sandfilter).

4: Trekk rørslange til og fra teknisk rom/teknisk boks til varmepumpe. 
Sørg for at rørslangene er lange nok.

5: Lim rørslange til varmepumpe i inngang 2-A. Husk å trekke lange nok rørslanger ut til varmepumpe.

6: Lim rørslange fra varmepumpe i inngang 2-B. Husk å trekke lange nok rørslanger ut til varmepumpe.

7: Trekk rørslange for avløp til egnet plass for spillvann. Se kapittel om avløp

8: Nå er du klar for å fylle filtermedie i filtertanken din. Vi anbefaler enten
 glass eller sand. 

9: Skru av lokket på filtertanken. To stjerneskruer på klemring/låsering. 

10: Ta av topp-plate og kontroller at dyser er festet til stamrør. Pass på at stamrør dekkes til, 
før du fyller medie i filtertanken. Det skal ikke medie i stamrøret.

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

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

13: Fjern tildekking av rør, ref punkt 9. 
14: Sett på plass topp-plate/collectorplate, ref punkt 9.
15: Skru på plass lokket på filtertanken, ref punkt 8.
OBS! Iht instruks for liming (side 34), skal limet herdes i minumum 24 timer. 

Du er nå klar for å fylle vann i bassenget.

Topp av filtertank.

7-14:



24

Før du monterer rørene: Skal du montere UV, Bio-UV eller annen doseringautomatikk, les 
kapittel om dette på side 24, samt medfølgende bruksanvisning. Dette kan medføre at rør 
skal kobles via automatikken.

1: Koble/lime rør fra skimmer(e) og bunnavløp til sirkulasjonspumpen i teknisk rom. Se illustrasjon over.

2: Lim rør fra sirkulasjonspumpe til sandfiltertank.

3: Trekk rør til og fra sandfiltertank til varmekilde. Sørg for at rørslangene er lange nok.

4: Lim bypass-rør med kuleventiler før og etter varmekilde, slik at sirkulasjonen kan velges å kjøres utenom varmekilde.

5: Har du automatisk doseringsanlegg kobles dette etter varmkilden som siste ledd før vannet skal ut i bassenget igjen. 
Koble anboringer som anvist i manual, slik at doseringsanlegget måler og tilsetter på riktige punkter i systemet.

6: Lim rør fra sandfiltertank til avløp for tilbakespyling av sandfilter.

7: Nå er du klar for å fylle filtermedie i filtertanken din. Vi anbefaler enten
 glass eller sand. 

8: Skru avlokket på filtertanken. 
9: Ta av topp-plate og kontroller at dyser er festet til stamrør. Pass på at stamrør dekkes til, 
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 34), skal limet herdes i minumum 24 timer. 

        Du er nå klar for å fylle vann i bassenget.

Topp av filtertank.

7-14:

Plassbygget renseanlegg:

15
0

15
0

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

Avløpsrør ø 75mm for spyling av filter
Dette føres ut ih.ht hva kommunen har
godkjent i søknad. -
OBS : vannmengde vil være ca 250l/min

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

anbefales isolert teknisk rom

1

4

3

2

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 1m opp på vegg
3 : Hull for rør fra varmepumpe - Ø55mm-Minimum 200mm fra vegg/andre hull
for rør og 1m 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

1000

God plass til sikringskap -
trafo og andre elektriske komponenter

Viktig å sette inn en varmeovn

- 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

5

6

Teknisk rom 
plassbygd renseanlegg
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Varmepumpe:

1: Sett sammen bakkestativ eller veggstativ for varme-
pumpe. 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.

4: Lim rørslangen fra by-pass (Ref punkt 4 side 19) i 
nedre rørkobling på varmepumpen, merket med blått. 
(Vann inn i varmepumpe.)

5: Lim rørslangen fra by-pass (Ref punkt 4 side 19) 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 varme-
pumpen.

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.

Installasjon av varmekilde

- Rørtang

- Kniv

- Målebånd/tommestokk

- Sag/bajonettsag

- Lim
- Rensevæske

- Papir

- Limkost

- Skiftenøkkel

Dette trenger du for installasjon a
v varmekilde:

Bakkestativ for varmepumpe.

Varmepumpe

15
0

15
0

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

Avløpsrør ø 75mm for spyling av filter
Dette føres ut ih.ht hva kommunen har
godkjent i søknad. -
OBS : vannmengde vil være ca 250l/min

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

anbefales isolert teknisk rom

1

4

3

2

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 1m opp på vegg
3 : Hull for rør fra varmepumpe - Ø55mm-Minimum 200mm fra vegg/andre hull
for rør og 1m 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

1000

God plass til sikringskap -
trafo og andre elektriske komponenter

Viktig å sette inn en varmeovn

- 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

5

6

Teknisk rom 
plassbygd renseanlegg
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Dette må du tenke på:
Ved montering av motstrømsanlegg må man ha en gruve eller boks for motstrømspumpen, slik at denne står tørt. Mot-
strømspumpen 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 med tanke på bruk og tilgjengelig strøm. Anbefales montert av fagpernonell. Om man 
velger å monter selv, følg nøye instruksjonene i medfølgende manual. Det finnes ulike motstrømsanlegg med ulike løsnin-
ger.

Motstrømspumpen skal demonteres og settes varmt og tørt ved vinterlagring.

Strømtilkobling skal utføres av autorisert elektriker.

Motstrømsanlegg
Illustrasjon: Dette illustrerer monteringen av et motstrømsanlegg i grove trekk.

80
0

3

5

4

4

100055
0

Jet swim monteres
190mm ned fra vannstand
til senter

Gruve for jet swim

Frontdeksel

Klemring
Pakning bak duk

Pakning utenfor duk

Innstøpingsgods
Innstøpingsrør

Jordingspunkt
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Montering og programmering av 
nedsenket lamelltrekk

Illustrasjon: Dette illustrerer monteringen av et motstrømsanlegg i grove trekk.
1

2

2

5

4

1: Innløpsdyser
2: Bunnsluk
3: LED lamper
4: Skimmer
5: Lamelltrekk
6: Jet Swim

15
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800

80
0

20
0

Gruve for
Jet-swim

8000

1000

55
0

3 3

80
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6 Kan ikke brukes til søknad

MÅLESTOKK:

TEGNET AV:

TEGNET DATO:

TEGNINGENS NUMMER:

TEGN. INNH:

NAVN:

SIGN.

REV.

DATO

Harry Bjåland

Gjeldende lov beskydder Pahlen international a/S
eindomsrett til denne tegningen.Tegningen og dens
innhold kan ikke uten vår skriftlige tillatelse
kopieres eller på annet vis uberettig benyttes

Viktige merknader :

-  Alle syrefaste rustfrie detaljer MÅ jordes med eget jordspyd.
-  Husk trekkerør for strøm til lamper, jet swim og overtrekk.
-  Teknisk rom må ha et sluk og et avkløpsoppstikk på minimum ø75.
-  Gruve for Jet swim må ha ett sluk og lufting.

3x6 - Snitt

Prinsippielle tegninger for utstyrsplassering.

Etter bassenget er duklagt skal lamelltrekket monteres. Dette gjøres i de fleste tilfeller av oss, og må utføres iht leverandø-
rens spesifikasjon for at garanti skal gjelde. Om du likevel ønsker å montere lamelltrekket selv, skal medfølgende monte-
ringsmanual følges til punkt og prikke. Avhengig av type trekk du har valgt, skal det føres trekkerør for strøm og signal til 
lamelltrekket. Dette står beskrevet på illustrasjonen på side 11. Se medfølgende manual for dimensjonering og type kabel.

Når trekket er montert og det er vann i bassenget er du klar til å programmere lamelltrekket ditt. Slik gjør du:

1: Velg språk
2: Velg motor type ( Står i medfølgende monteringsmanual)

3: Kontroller at dreieretning på oppruller er riktig – hold åpne eller lukke knappen inne i minimum 5 sekunder før man 
kan trykke korrekt. 

4: Programmere åpen og lukket posisjon på lamelltrekket : 
Hold lukke knappen inne til lamelltrekket er helt lukket. Trykk så på program og lukket knappen samtidig ( Bekreftelse 
kommer i displayet). Åpne så trekket til ønsket posisjon, trykk så program og åpen samtidig ( bekreftelse kommer i dis-
playet) 

5: Lamelltrekket er nå klart til bruk. 

Om du har EcoTop-modellen, se egen manual for programmering av trekket.

Frontdeksel

Klemring
Pakning bak duk

Pakning utenfor duk

Innstøpingsgods
Innstøpingsrør

Jordingspunkt
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O’Clear Bio-UV:
Ved montering av O’Clear Bio-
UV, skal denne monteres etter 
renseanlegg og før innløpsdy-
ser. Har du et teknisk rom, skal 
kun ”vann til basseng” kobles 
via O’Clear Bio-UV. Den 
elektriske innstallasjonen skal 
utføres av autorisert elektriker. 
Se illustrasjon for rørstrekk 
med O’Clear Bio-UV.

Doserings-au-
tomatikk med 
klor/pH:
Ved montering av doserin-
gautomatikk 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, se medfølgende bruksanvisning.
 
Strømtilkobling til all doseringsautomatikk og UV skal utføres av autorisert elektriker.

Installasjon av automatisk vannbehandling

Monteringseksempel automatisk doseringsanlegg med 
klor og pH.

Pahlen Auto-UV og O’Clear Bio UV

Pahlen MiniMaster - Klor og pH

Pool Technologie - ORP/Klor/pH
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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 jordings-
plugg 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 lengder på strekk 
og utstyr.

Informasjon om strøm til basseng
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1: Når alle rør er limt/koblet og herdet i 

minimum 24 timer, kan man starte vann-
påfylling av bassenget.

2: Sørg for at vannstanden er i toppen 
av skimmer. Dette grunnet at oppstarten 
krever en tilbakespyling av filter. Normal 
vannstand ved drift, center skimmer.

3: Når elektriker har koblet strøm til 

renseanlegg, kan bassenget startes opp.

4: Sjekk alle skrukoblinger i teknisk rom 

før ventiler åpnes.

5: Åpne ventil til skimmer og bunnavløp 
(vann fra basseng), ventil vann til varme-
kilde, ventil vann fra varmekilde og ventil 
vann til innløpsdyser.

6: Åpne lufteskruen litt på toppen av fil-
tertanken for å slippe ut luft fra systemet.

7: Når all  luft er ute, stram lufteskruen.

8: Vri manøverventil (Illustrasjon 7) til 
possisjon ”Backwash”. Vri alltid med klok-
ken. Sirkulasjonspumpen skal alltid være 
avslått før man vrir på manøverventilen.

9: Åpne ventil vann til avløp.

10: Start sirkulasjonspumpen og la den 

gå i ca tre minutter. Nå løftes sanden i 
filteret og alt bøss skylles ut i avløp.

11: Stans sirkulasjonspumpen og vri 

Oppstart av bassenget

- Hageslange/vanntilførsel

- Kjemikaliepakke

- Rense/vaskeutstyr

- 10l bøtte

- Verneutstyr (Briller og hansker)

- Testsett

Dette trenger du for vannpåfylling
 og oppstart: 

Illustrasjon 7: Manøverventil i possisjon ”Backwash”.

Illustrasjon 8: Manøverventil i possisjon ”Rinse”
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manøverventil til possisjon ”Rinse”. 
(Illustrasjon 8)

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

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

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

15: 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.

16: Still varmekilde inn på ønsket 
temperatur.

17: Finn frem kjemikaliepakken og testsett.

18: Ta vannprøve og juster pH-kvalitet til mellom 6,8 og 7,8 (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).

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

20: 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.

21: Fordel innholdet i bøtten jevnt ut i bassenget.

22: 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.

23: Ha 1 stk rull med flokningsmiddel direkte i skimmer. (Superfloc). Se anvisning på produkt for informasjon.

24: 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.

Illustrasjon 9: Manøverventil i possisjon ”Filtration”
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Toppmontert lamelltrekk:
1: Husk at trekkerør, anbefalt Ø50, er trukket fra styringsskap til motor på 
lamelltrekket. (Se anvisning som medfølger trekket). 

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.

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 

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 
monteringsanvisningen.

4: Skli modulene inn i skinnene i riktig rekkefølge.

5: Monter feste og låseanordninger iht monteringsanvisningen.

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:
Området rundt bassenget må være ferdig. For at garantien skal gjelde, krever produsent at monteringen utføres av 
    opplært fagpersonell.

Informasjon om installasjon 
av overtrekk og bassengtak

Toppmontert lamelltrekk

Intergrert lamelltrekk

Manuellt sikkerhetstrekk

Bassengtak

Aqvisdeck

CoverSeal
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1: Kapp røret i riktig lengde.

2 og 3: Grader rør innvendig og 
utvendig med en kniv eller egnet spesial-
verktøy (rørfres).

4: Merk innstikk på røret (hvor langt det 
stikker inn i koblingen).

5 og 6: Tre klemring og kobling over 
røret. Tre røret inn i koblingen. Sørg for at 
røret presses helt inn. 

7 og 8: Skru fast koblingen til tippuni-
onen. Bruk rørtenger som vist på bildet.

Slik kobler du PE-rør 

- Hansker

- Kniv

- Målebånd/tommestokk

- Sag/bajonettsag

- Rørtenger

Dette trenger du for å koble PE-rø
r: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1: Rasp gjenger som vist på illustrasjonsbilde, med spissen på kniven.

2: Påfør hamp som vist på bildet. Skal alltid legges på i motsatt 
retning av skruretning. Legg på slik at gjengene er dekket.

3: Påfør rikelig med tetningspasta på hampen og smør ut. 

4: Koblingen er nå klar til å skrues på plass.

Slik hamper du koblinger

- Hansker

- Kniv

- Hamp

- Tetningspasta
Dette trenger du for å påføre gjen

geteip: 

1. 2. 3.
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1: Kapp røret i riktig lengde.

2 og 3: Grader rør innvendig og 
utvendig med en kniv eller egnet spesial-
verktøy (rørfres).

4: Ta rensevæske på en papirbit.

5: Rens både rørbit og limedel godt. 
Dette fjerne smuss og fett og er helt nød-
vendig for at limet skal hefte.

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

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 limer du rørslanger og koblinger

- Hansker

- Maske

- Kniv

- Målebånd/tommestokk

- Sag/bajonettsag

- Lim

- Rensevæske

- Papir

- Limkost

Dette trenger du for å lime rørslanger og koblinger: 

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.

Slik påfører du gjengeteip

- Hansker

- Maske

- Kniv

- Gjengeteip
Dette trenger du for å påføre gjen

geteip: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Dato:  Temp:  Fritt klor: Bundet klor:  Totalt klor:  pH: 

Dato:  Temp:  Alkanitet: Kalsiumhardhet:

Vannkvalitet og målinger
Det er viktig å passe på at vannkvaliteten er innenfor ønsket nivå. Dette grunnet helsen til de badende, samt holdbar-
heten 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
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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!


