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Ostrzeżenie
• Wszystkie pomiary są wyrażone w centymetrach
• Wszystkie rysunki są pozbawione skali wymiarowej
• Tolerancja wymiarów i / lub prostoliniowości: ± 13 mm
• Wymiary i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
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WYMIENNIK CIEPŁA (OPCJA)
- Temperatura wlotu obwodu pierwotnego MAX .................50 °C
- Połączenia ........................................................................................... 3/4”
- Natężenie przepływu obwodu pierwotnego ................ 38 l/min
- Utrata obciążenia pierwotnego ................................. 0,271 M H2O

Pl
Do odpowiedzialności montera/właściciela należy, przed dokonaniem montażu, sprawdzenie i dostosowanie się do specyficznych rozporządzeń miejscowych. W związku z tym firma Jacuzzi
Europe S.p.A. nie udziela żadnej gwarancji i nie bierze na siebie
żadnej odpowiedzialności za zgodność wykonanej instalacji.

CIĘŻARY
kg

średnia
pojemność użycia
litry

objętość wody
MAX
litry

~ 250

~ 860

~ 1390

ciężar netto

Dane techniczne
Spa Delos ( 1;  2) wymaga około 860 litrów wody. Zasilanie
jest jednofazowe (220/240 V) i wszystkie podzespoły elektroniczne oraz przewody rurowe znajdują się w jej obrzeżu. Delos
posiada 1 pompę o mocy 2,5 Hp i jedną pompę recyrkulacji.
Skimmer posiada 2 wkłady filtrujące (powierzchnia filtrująca: 9,3
m2) które gwarantują optymalną filtrację wody.

Blower

Spa-Pak
(opcja)

Volt

Herc

Amper

kW

kW

Amper

kW

220-240 ~

50/60

20,5 (k)

4,7 (j)

0,6 (j)

2,5 (k)

0,5 (j)

• WERSJA Z WYMIENNIKIEM
Zasilanie (x)

Zużycie całkowite
hydromasaż + filtracja

Blower

Herc

Amper

kW

kW

Amper

kW

220-240 ~

50/60

8,8 (k)

1,95 (j)

0,6 (j)

2,5 (k)

0,5 (j)

~ 459

Q Należy upewnić się czy personel wybr any do montażu i do
kierowania instalacją posiada kwalifikacje zgodne z rozporządzeniami prawnymi obowiązującymi w Kraju, w którym zostaje
wykonane instalowanie.

Spa-Pak
(opcja)

Volt

~ 3,57

Q Instalacja, jeśli została zamontowana przez personel wykwalifikowany zgodnie z rozporządzeniami zawartymi w instrukcji
montażu, nie przedstawia zagrożenia dla użytkownika. Bezpieczeństwo jednak jest również połączone z odpowiednim używaniem basenu, zgodnie z tym co zostało podane w tej instrukcji,
natomiast użytkownik musi powierzyć wykwalifikowanemu personelowi czynności opisane w instrukcji instalowania.

• WERSJA Z GRZAŁKĄ
Zużycie całkowite
hydromasaż
+ filtracja + grzałka

obciążenie skoncentrowane
na zajętej powierzchni
kg/ m2

kg

~ 1640

Bezpieczeństwo użytkowania

MAKSYMALNY POBÓR INSTALACJI

Zasilanie (x)

powierzchnia
oparcia
m2

ciężar maks.razem

QUrządzenie to wykorzystuje i generuje fale radiowe: jeśli nie
zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z zaleceniami,
może powodować zakłócenia podczas odbioru programów telewizyjnych i radiowych.
Jednak, możliwe jest, w szczególnych przypadkach, że sytuacja
taka wystąpi również jeśli będą przestrzegane podane wskazania.

(k): 230 V - (j): moc pobierana
(x): patrz rozdz. “przygotowania elektryczne”

Instalacja elektryczna, która zasila spa musi być ściśle zwymiarowana do maksymalnego zużycia (jak wskazano w tabeli).
W przypadku gdy nie dysponuje się odpowiednią ilością energii
elektrycznej, możliwe jest włączenie elektronicznego ogranicznika zużycia.
- zużycie zmienne: 3,6 kW (włączając 1 pompę do hydromasażu,
grzałka elektryczna wyłączy się).

Przygotowania do instalowania

QPodłączenie elektryczne może być wykonane w następujący
sposób:

n

- linia jednofazowa (220-240V 1~)
- linia trójfazowa składająca się z dwóch przewodów fazowych +
przewód zerowy (380-415V 2N~)
- linia trójfazowa składająca się z trzech przewodów fazowych +
przewód zerowy (380-415V 3N~)

Miejsce, w którym zostanie zainstalowana spa, musi
być przygotowane tak, aby w razie konieczności zagwarantować ewentualny demontaż i przeniesienie
spa.

QModele z zespołem filtrującym Performance
Zespól filtrujący (spa-pak) może być umieszczony w dowolnym
miejscu, ale maksymalna odległość od mini basenu nie może
przekraczać 4 m. Jeśli instalowanie odbywa się na zewnątrz (w
bardzo zimnych rejonach) zaleca się zamontować zawory, które
pozwalają na całkowite usunięcie zastojów wody z rur łączących
spa ze spa-pak.

QNapięcie znamionowe urządzenia jest zawsze i w każdym
przypadku równe 220-240V.
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Jeśli jest to konieczne, spa-pak może być zainstalowany na obniżonej powierzchni (w porównaniu do spa) przy maksymalnej
różnicy poziomu równej 1 m; większe różnice poziomu mogą
zmniejszyć wydajność pompy filtracji.
Spa-pak powinien być zainstalowany tak, aby nie był dostępny
dla osób bez użycia kluczy lub narzędzi, zabezpieczony przed
wodą oraz niepogodą (poza tym musi być zagwarantowana odpowiednia wentylacja).

odpływowej (patrz rysunek w przekroju).
Aby okresowo opróżniać spa można ( 3-3a):
Q (szczeg. A) podłączyć rurę do zaworu spustowego, należy najpierw usunąć korek i przykręcić złączkę z uszczelką.
PRZYPIS: W celu otwarcia zaworu należy obrócić pierścień w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnąć; w
przypadku gdy zdecydują Państwo podłączyć spa do studzienki
odpływowej na stałe, zaleca się zainstalowanie zaworu w dolnej
części, obchodząc w ten sposób pierścień zamontowany w fabryce.

Q W celu napełnienia basenu spa można posłużyć się gumowym wężem używanym do podlewania ogrodu.

m

m

- (szczeg. A/B) Szybki odpływ
Można zmniejszyć czas opróżniania mini basenu łącząc wskazaną
dyszę (znajdującą się w dolnej części spa) z dolnym odpływem, jak
wskazano (szczeg. 1-2-3-4). Rura odpływowa zostanie więc podłączona do głównej studzienki odpływowej i wyposażona w zawór.

Jeśli zdecydują Państwo, do okresowych napełnień,
podłączyć się do miejskiej sieci wody pitnej, wspomniane podłączenie musi być wykonane zgodnie z
normą EN1717, stosując sposób przeciwdziałania zanieczyszczeniom “AA”, “AB” lub “AD”. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z Firmą
zaopatrzenia w wodę i/lub z własnym hydraulikiem.

Modele z wymiennikiem ciepła
Q( 10) Wywiercić otwór w podstawie mini basenu we wskazanym punkcie aby przygotować zasilanie wymiennika.

UWAGA: (IEC 60335-1) Ciśnienie instalacji wodnej,
która zasila urządzenie nie może przekraczać 600
kPa (6 bar) i, w przypadku zaopatrzenia w wodę
za pomocą zaworu/ów elektromagnetycznego/ych
(np. zbiornik wyrównawczy) musi mieć minimalną
wartość równą 35 kPa (0,35 bar).

m

Q Uwzględnić również podłączenie obwodu pierwotnego do
instalacji, która będzie dostarczać ciepłą wodę jak również podłączenie skrzynki elektrycznej (patrz schemat elektryczny, instrukcja instalowania) do urządzeń sterujących recyrkulacją ciepłej
wody w obwodzie pierwotnym wymiennika. W związku z tym, w
skrzynce elektrycznej obecny jest styk zwykle otwarty - 5A MAX
(patrz schemat elektryczny, instrukcja instalowania).

QDo zadań Klienta należy przygotowanie studzienki odpływowej, o odpowiednich wymiarach oraz z możliwością dostępu do
niej w celu przeprowadzenia ewentualnego oczyszczenia.
QModele z zespołem filtrującym Performance: należy przygotować podłączenie do odpływu w celu przeprowadzenia okresowego płukania i ewentualnego opróżnienia filtra piaskowego, jak
też należy przygotować podłączenie wodne i elektryczne pomiędzy spa-pak i spa (patrz odpowiednia instrukcja instalowania).

m

Ustawić w odpowiedniej odległości rury zasilające
wymiennik od kabla zasilania elektrycznego.

Przygotowania elektryczne
QPodłączenie elektryczne może być wykonane w następujący
sposób:

UWAGA: Przed przygotowaniem studzienki odpływowej należy zwrócić się do władz lokalnych o udostępnienie norm, które dotyczą odpływu wody chemicznie uzdatnionej.

- linia jednofazowa (220-240V 1~)
- linia trójfazowa składająca się z dwóch przewodów fazowych + przewód zerowy (380-415V 2N~)
- linia trójfazowa składająca się z trzech przewodów fazowych + przewód zerowy (380-415V 3N~)

Q ( 3-3a, szczeg. B) Zwłaszcza gdy instalowanie wykonywane jest w budynku, zaleca się podłączyć do głównej studzienki
odpływowej przyłącz znajdujący się w podstawie Ponieważ spa
zawiera bardzo duże ilości wody, w razie przypadkowego jej
przelewu, system ten jest przydatnym środkiem ostrożności.

QNapięcie znamionowe urządzenia jest zawsze i w każdym
przypadku równe 220-240V.
Q Urządzenie może być również instalowane w Krajach, w
których wartość napięcia 220-240V pochodzi z układu dwufazowego; w celu podłączenia należy zapoznać się z instrukcją montażu.

- (szczeg. A/B) w przeciwnym razie można przygotować studzienkę zbierającą wodę (P) pod podstawą mini basenu (podstawa musi być przewiercona).

QW każdym przypadku, instalator będzie musiał używać kabli
o odpowiednim przekroju (220-240 V~: min. 4 mm2 ; 380-415
V~: min. 2,5 mm2) odpowiednio zabezpieczonych, o cechach
nie niższych od typu H 05 VV-F.

PRZYPISY:
- Studzienka zbierająca wodę musi być podłączona do głównej studzienki odpływowej.
- Jeśli zostaje przygotowane podłączenie do "szybkiego odpływu" należy upewnić się czy otwór w podstawie spa, studzienka
zbierająca wodę i jej podłączenie do głównej studzienki odpływowej są wystarczająco szerokie, aby umożliwić przejście rury

QModele z zespołem filtrującym Performance: przygotować
kabel do podłączenia elektrycznego pompy spa-pak do skrzynki
mini basenu.
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Przypis: przekroje przewodów muszą brać pod uwagę nie
tylko pobór instalacji lecz również przebieg kabli i odległości, wybrane systemy ochronne oraz specyficzne normy
dotyczące stałych instalacji elektrycznych obowiązujące w
Kraju, w którym zostaje zamontowana spa.
Tabliczka zaciskowa skrzynki rozgałęźnej jest przygotowana do przyjęcia kabli o przekrojach do 6 mm2.

Q Aby podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej należy obowiązkowo zainstalować jeden lub więcej (w zależności od typu instalacji) wyłącznik sekcyjny wielobiegunowy ( 4), umieszczony
w obszarze, który jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa i nie
jest dostępny dla użytkowników korzystających ze spa.
Należy obowiązkowo przestrzegać tego przepisu: jakiekolwiek inne postępowanie jest zabronione.

QW celu zapewnienia stopnia ochrony przed strumieniami wody
przewidzianego przez normy i ułatwienia podłączenia do sieci
elektrycznej na skrzynce elektronicznej został zamontowany dławik kablowy M32x1,5 mm.

instalacja elektryczna budynku nie jest w stanie
n Jeśli
zapewnić stabilnego zasilania, zaleca się zamontować

Q Instalator będzie musiał przestrzegać powyższe zalecenia,
jak też używać wodoszczelne złączki w miejscach połączeń i
będzie musiał zapewnić przestrzeżenie specyficznych norm
dotyczących instalacji obowiązujących w Kraju, w którym
został zamontowana spa.
Należy obowiązkowo przestrzegać tego przepisu: jakiekolwiek inne postępowanie jest zabronione.

QAby podłączyć urządzenie do sieci nakazuje się zamontowanie wyłącznika sekcyjnego wielobiegunowego, który zapewni
całkowite odłączenie w warunkach kategorii przepięciowej III; te
urządzenia muszą być umieszczone w obszarze, który jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo elektryczne

QW celu wykonania podłączenia ekwipotencjalnego wymaganego przez specyficzne przepisy krajowe, instalator będzie musiał użyć przygotowany zacisk (normy EN 60335.2.60) (4), i
oznaczony symbolem . W szczególności, będzie musiała być
wykonana ekwipotencjalność wszystkich mas metalowych otaczających mini basen, na przykład przewodów rurowych, wodnych, gazowych, ewentualnych metalowych podestów obwodowych, itd.

przed urządzeniem, stabilizator napięcia, odpowiednio dostosowany do napięcia urządzenia.

Q Montaż przyrządów elektrycznych oraz urządzeń (gniazdka,
wyłączniki, itd.) w pobliżu spa musi być zgodny z rozporządzeniami prawnymi oraz normami obowiązującymi w Kraju, w którym spa zostaje instalowana.

Spa Jacuzzi® są bezpiecznymi urządzeniami, skonstruowanymi
zgodnie z normami EN 60335-2-60, EN 61000-3-2, EN 610003-3, EN 55014-1, EN 55014-2 oraz sprawdzone w trakcie produkcji, aby zapewnić użytkownikowi pełne bezpieczeństwo.
Q Montaż musi zostać wykonany przez personel wykwalifikowany, który musi zagwarantować przestrzeżenie obowiązujących rozporządzeń krajowych, jak również być upoważnionym
do przeprowadzenia instalowania.

m

Q Urządzenie wyposażone jest w system oświetlenia LEDami
zgodny z normami EN 62471:2009.

Do odpowiedzialności instalatora należy wybór materiałów odpowiednich do użycia, poprawne wykonanie
prac, sprawdzenie stanu instalacji, do której zostaje
podłączone urządzenie i jej zdolność do zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania, związanego z zabiegami konserwacyjnymi i kontrolą instalacji.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konm UWAGA:
serwacyjnych należy odłączyć urządzenie od linii zasilania elektrycznego.

Ustawienie mini basenu

QSpa Jacuzzi® są urządzeniami klasy “1” stąd muszą być podłączone w sposób stały, bez połączeń pośrednich, do sieci elektrycznej i do instalacji ochronnej (instalacji uziemienia).

m

Instalacja elektryczna budynku musi być wyposażona w wyłącznik różnicowy o 0,03 A i w sprawny
obwód ochronny (uziemienie). Sprawdzić sprawne
działanie wyłącznika różnicowego naciskając przycisk test (TEST), który powinien się wyzwolić.

m

Części zawierające komponenty elektryczne, za wyjątkiem urządzeń zdalnego sterowania, muszą być
umieszczone lub przymocowane tak, aby nie wpadły
do basenu. Komponenty i urządzenia pod napięciem, nie powinny być dostępne dla osób, które są
zanurzone w mini basenie.

Q ( 5) Mini basen może być ustawiony przy ścianie, tak jak
wskazano, należy jednak pamiętać o pozostawieniu wolnych
trzech boków odpowiadających podzespołom elektromechanicznym znajdującym się pod mini basenem tak, aby zapewniona została możliwość inspekcji oraz przeprowadzenia wymaganych konserwacji.
Jeżeli jednak chcą Państwo oprzeć mini basen o więcej
niż jedną ścianę, należy bezwzględnie zapewnić optymalną
przestrzeń, ułatwiającą zdjęcie paneli i przeprowadzenie
ewentualnych prac konserwacyjnych oraz zagwarantować
dostęp do urządzeń znajdujących się pod basenem.

m
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Długotrwałe wystawienie na działanie promieni słonecznych może uszkodzić materiał, z którego została
wykonana łupina basenu spa, materiał ten posiada

zdolność pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Jeżeli basen spa nie jest używany, nie narażać
go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
należy pamiętać o używaniu odpowiedniej ochrony
(pokrywa termiczna, altana, itd.).
Jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania
tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.

n

Ustawić spa z dala od przeszklonych i/lub odblaskowych powierzchni tak, aby uniknąć ewentualnego
uszkodzenia paneli spa.

Q Spa może być instalowana na kilka sposobów:
- ( 6) umieszczona na posadzce lub specjalnie przygotowanej podstawie.
- ( 7) częściowo wpuszczona , tylko podstawa spa jest wpuszczona w posadzkę zaś boczne panele pokrywające są wolne. W tym
przypadku należy przygotować ruchome podesty (z wodoodpornej sklejki itd.), które nie tylko kompletują w estetyczny sposób instalację lecz również ułatwiają zdjęcie paneli. Wymiary wpuszczenia
w posadzkę otrzymuje się z wymiarów podstawy spa ( 1).
PRZYPIS: zaleca się pozostawić wolną przestrzeń pomiędzy
wpustem w posadzkę a panelami, wokół całego mini basenu, przestrzeń ta jest niezbędna do zdjęcia paneli(szczeg. A).
- ( 8-9) wpuszczona, brzeg basenu znajduje się na poziomie
posadzki.
( 9) Należy utworzyć podstawę nośną pod dnem basenu (z
betonu, stalowych belek, (szczeg.1).
Należy zapewnić dostęp do przewodów rurowych i wszystkich urządzeń elektromechanicznych znajdujących się pod
basenem, na przykład przygotowując korytarz wzdłuż całego
obwodu zewnętrznego basenu, wystarczająco szeroki (około
80 cm), aby móc wykonać wszystkie podłączenia elektryczne i
hydrauliczne oraz przeprowadzić ewentualne prace konserwacyjne (szczeg.2). Wspomniany korytarz może być przykryty ruchomymi podestami (szczeg.3), podtrzymywanymi przez odpowiednie podpory (szczeg.4).
Należy również przewidzieć odprowadzenie ewentualnych
zastojów wody (szczeg.5) i zapewnić odpowiednią wentylację.

W przypadku instalowania na poddaszach, tarasach,
dachach lub innych podobnych miejscach należy
skonsultować inżyniera budowlanego.

m

Podstawa nośna musi być płaska i idealnie równa tak,
aby równomiernie utrzymała ciężar spa; dodatkowo
podstawa spa musi całkowicie spoczywać na podłodze. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
paneli czołowych i/lub łupiny z metakrylanu: uszkodzenia te nie są objęte gwarancją.

Odparowywanie wody ze spa (przede wszystkim przy
wysokich temperaturach) może stwarzać bardzo wysoki poziom wilgotności: wentylacja naturalna czy
wymuszona wpływa na utrzymanie osobistego komfortu i na zmniejszenie szkód w pomieszczeniu.

n

Upewnić się czy ewentualne podłogi, umeblowanie,
ściana, itd. znajdujące się w obszarze przylegającym
do spa, odpowiadają wyżej wspomnianemu użyciu.

Firma Jacuzzi Europe nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nadmiaru wilgoci lub przepełnienia wody. Aby wykonać
instalację w budynku należy skonsultować się ze specjalistą.

QW każdym wypadku musi zostać wykonana podstawa nośna
dostosowana do obciążenia posadzki przez spa, biorąc pod uwagę tabelę "Ciężary" naniesioną powyżej.

m

n
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JACUZZI EUROPE S.p.A.
S.S. Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) ITALIA
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278
Via Copernico 38 • 20125 Milano (MI) • Italia
Tel. +39 02 8725 9325
www.jacuzzi.eu • info@jacuzzi.eu

Jacuzzi Spa & Bath Ltd
Woodlands • Roysdale Way
Euroway Trading Estate • BD4 6ST • Bradford • West Yorkshire • UK
Ph. +44 (0)1274 471888
www.jacuzzi.co.uk • retailersales@jacuzziemea.com

Jacuzzi Whirlpool GmbH
Hauptstraße 9-11 • 71116 Gärtringen, Germany
Tel. +49 (0) 7034 28790 0
www.jacuzzi.de • info-de@jacuzzi.eu

Jacuzzi France s.a.s.
8, route de Paris • 03305 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzifrance.com

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA
Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

Dane i charakterystyki są jedynie orientacyjne i firma Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo do
wprowadzania wszelkich zmian, jakie uzna za stosowne, bez konieczności wcześniejszego poinformowania
o tym fakcie i bez obowiązku wymiany
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