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POLSKI  ......................................................................................................................................8
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Ostrzeżenia
• Przedstawione rysunki nie są podane w skali
• Tolerancja wymiarów i/lub prostolinijności: ± ~ 13 mm
•  Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiado-

mienia
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• Tolerancja wymiarów i/lub prostolinijności: ± ~ 13 mm
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(jednofazowe)

zintegrowanymi zbiornikami wyrównawczymi "booster-kit"
(opcjonalny)

VIRTUS™ PRO built-in VIRTUS™ PRO free-standing
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~ 0,8-1 m

~ 0,8-1 m

4
0

5
0

vedere "Posizionamento della spa" / see "Positioning the hot tub"
voir "Positionnement du spa" / siehe "Aufstellen des Whirlpools"
véase "Colocación de la spa" / см "Позиционирование спа"

3
0

VIRTUS™ PRO
built-in / free-standing

VIRTUS™ PRO
built-in / free-standing

VIRTUS™ PRO
built-in
free-standing
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~ 3 m
MAX 

X

X = ~8 m MAX X = ~8 m MAX 
Y = 0 ÷ ~1 m MAX Y = ~0,5 ÷ ~2 m MAX 

X = ~3 m MAX X = ~3 m MAX 
Y = 0 ÷ ~1 m MAX Y = ~0,5 ÷ ~1 m MAX 

Y

A1

A1

A2 Bk

trifase
three-phase
triphasée
dreiphasige
trifásica
трехфазная

A2 monofase
single-phase
monophasée
einphasige
monofásica
однофазная
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~ 20 mm

VIRTUS™ PRO
built-in / free-standing

7
0VIRTUS™ PRO

built-in / free-standing

spa-pak 
(trzyfa-
zowy)

spa-pak
(jedno-
fazowe)
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Pl   Do odpowiedzialności montera/właściciela nale-
ży, przed dokonaniem montażu, sprawdzenie i dostosowa-
nie się do specyficznych rozporządzeń miejscowych. Firma 
Jacuzzi Europe S.p.A. nie udziela w związku z tym żadnej 
gwarancji i nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za 
zgodność wykonanego montażu.

Dane techniczne

■ Virtus Pro (0 1a-b-c) zawiera:

  - jednostkę sterującą, zwaną “Spa-Pak”, w wersji trzyfazowej (  
A1) lub w wersji jednofazowej (A2).

  Przypis: można zamontować spa-pak “booster kit” (opcjonalny, 
Bk) który należy podłączyć do spa-pak dostarczonego w wypo-
sażeniu; odnieść się do odpowiedniej dokumentacji.

  - spa, do podłączenia za pomocą przewodów rurowych, do 
spa-pak i do odpływu.

 - zbiornik wyrównawczy (F1, 0 1a; F2, 0 1b; F3, 0 1c).

■ MAKSYMALNY POBÓR INSTALACJI

- wersja trzyfazowa (z grzałką)

Zasilanie (x) Zużycie  
spa-pak A1

Zużycie  
spa-pak B (opcjonalne)

Zużycie audio
(tylko mod. Top)

Wolt Herc Amper kW Amper kW kW

220 - 240 3~ (*) 50/60 41,5 (k) 16,5(j)
3,5(k) 0,7(j) 0,25 (j)380 - 415 3N~ 50/60 24 (k) 16,5(j)

- wersja trzyfazowa (z wymiennikiem)

Zasilanie (x) Zużycie  
spa-pak A1

Zużycie  
spa-pak B (opcjonalne)

Zużycie audio
(tylko mod. Top)

Wolt Herc Amper kW Amper kW kW

220 - 240 3~ (*) 50/60 11,5 (k) 4,5 (j)
3,5(k) 0,7(j) 0,25 (j)380 - 415 3N~ 50/60 6,5 (k) 4,5 (j)

- wersja jednofazowa (z grzałką)

Zasilanie (x) Zużycie  
spa-pak A2

Zużycie  
spa-pak B (opcjonalne)

Zużycie audio
(tylko mod. Top)

Wolt Herc Amper kW Amper kW kW

220 - 240 50/60 22,5 (k) 5,15 (j) 3,5(k) 0,7(j) 0,25 (j)

- wersja jednofazowa (z wymiennikiem)

Zasilanie (x) Zużycie  
spa-pak A2

Zużycie  
spa-pak B (opcjonalne)

Zużycie audio
(tylko mod. Top)

Wolt Herc Amper kW Amper kW kW

220 - 240 50/60 16 (k) 3,65 (j) 3,5(k) 0,7(j) 0,25 (j)

 (k): 230 V - (j): moc pobierana

(x): patrz rozdz. “przygotowania elektryczne”

(*): special standard (nie odnoszący się do Europy)

Instalacja elektryczna, która zasila spa musi być ściśle zwymiaro-
wana do maksymalnego zużycia (jak wskazano w odpowiednich 
tabelach).

■ WYMIENNIK CIEPŁA
- Temperatura wlotu obwodu pierwotnego MAX .....................  50 °C
- Połączenia ................................................................................................ 3/4”
- Natężenie przepływu obwodu pierwotnego ...................... 38 l/min
- Utrata obciążenia pierwotnego ..........................................0,271 m H2O

■ WAGI 

- Virtus Pro (0 2a)
ciężar 
netto

średnia pojem-
ność użycia

objętość wody  
MAX

ciężar max 
razem

powierzchnia  
oparcia

obciążenie na za-
jętej powierzchni

kg litry litry kg m2 kg/ m2

~ 360 ~ 1500 ~ 2040 ~ 2400 ~ 5 ~ 480

 - Virtus Pro (0 2b/c)
ciężar 
netto

średnia pojem-
ność użycia

objętość wody  
MAX

ciężar max 
razem

powierzchnia  
oparcia

obciążenie na za-
jętej powierzchni

kg litry litry kg m2 kg/ m2

~ 330 ~ 1500 ~ 1610 ~ 1940 ~ 5 ~ 390

- vasca di compenso (0 2b/c)
ciężar max przy 

całkowitym napełnieniu
powierzchnia oparcia 

na posadzce
obciążenie 

na posadzkę

kg m2 kg/ m2

Zbiornik 
wyrównawczy 

(04b)
~ 925 ~ 1,2 ~ 770

Zbiornik 
wyrównawczy 

OBNIŻONY (04c)
~ 900 ~ 1,8 ~ 500

 
- spa-pak A1/A2

ciężar max  
przy całkowitym napełnieniu

powierzchnia  
oparcia

obciążenie  
na posadzkę

kg m2 kg/ m2

~ 285 ~ 1,1 ~ 260

 
- spa-pak Bk (“booster kit”, opcjonalne)

ciężar max  
przy całkowitym 

napełnieniu
powierzchnia  

oparcia
obciążenie  

na posadzkę

kg m2 kg/ m2

~ 140 ~ 0,5 ~ 280

Komponenty

■ Poniżej zostały opisane komponenty i podłączenia niezbędne 
do zrealizowania instalacji (odnieść się do  0  2a-b-c).

Spa i przewody rurowe
1  przyciski sterowania spa
1a  system oświetlenia spa
2a,b,c do zbiornika wyrównawczego
3  spust spa
4  linia zasysania hydro
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5  linia dopływu hydro
6  linia grzałka/wymiennik
7  linia zasysania pompy filtracji
8 linia zasysania ze zbiornika wyrównawczego
9  linia zasysania hydro
10  linia dopływu hydro
11  drenaż przewodów rurowych (rejony zagrożone zamarza-

niem)

Zbiornik wyrównawczy
12   zawór elektromagnetyczny napełniania wodą zbiorni-

ków wyrównawczych
13 przelew zbiorników wyrównawczych
14  czujniki poziomu zbiorników wyrównawczych
15 spust zbiorników wyrównawczych
16 zawór zwrotny
17 zawór zasuwowy (do opróżniania)
18 zawory zasuwowe (do równoważenia zasysania)

Spa-pak
19 zawory do konserwacji instalacji
20 czujnik przepływu wody (modele z grzałką)
21 czujnik temperatury
22 filtr piaskowy
23 wyłącznik poziomu bezpieczeństwa
24 studzienka odpływowa
25  pompa filtracji
26  pompa hydro
27  pompa hydro
28  skrzynka elektryczna
29  29a: wymiennik ciepła / 29b: grzałka
15 spa-pak "booster kit" (uzdatnianie wody, opcjonalne)

Bezpieczeństwo użytkowania

■ Instalacja, jeśli została zamontowana przez personel wykwa-
lifikowany zgodnie z rozporządzeniami zawartymi w instrukcji 
montażu, nie przedstawia zagrożenia dla użytkownika. Bez-
pieczeństwo jednak jest również połączone z odpowiednim 
używaniem, zgodnie z tym co zostało podane w tej instrukcji, 
natomiast użytkownik musi powierzyć wykwalifikowanemu per-
sonelowi czynności opisane w instrukcji instalowania.

■ Należy upewnić się czy personel wybrany do montażu i do 
kierowania instalacją posiada kwalifikacje zgodne z rozporzą-
dzeniami prawnymi obowiązującymi w Kraju, w którym zostaje 
wykonane instalowanie. 

■ Urządzenie to wykorzystuje i generuje fale radiowe: jeśli nie zo-
stało 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.

Przygotowania do instalowania

SPA

■ Modele częściowo wpuszczone (z wyjmowanymi panelami) 
(0 5)
Należy utworzyć podstawę nośną pod dnem basenu (z betonu, 
stalowych belek.
Spa można zainstalować częściowo wpuszczoną , tylko pod-
stawa spa jest wpuszczona w posadzkę zaś boczne panele po-
krywające są wolne. W tym przypadku należy przygotować 
ruchome podesty (z wodoodpornej sklejki itd.), które nie tylko 
kompletują w estetyczny sposób instalację lecz również ułatwia-
ją zdjęcie paneli. Wymiary wpuszczenia w posadzkę otrzymuje 
się z wymiarów podstawy spa (0 1a-b-c).
(0 4) Jeżeli jednak życzą sobie Państwo zainstalować spa 
przy ścianach, należy koniecznie zapewnić optymalną prze-
strzeń pozwalającą na usunięcie paneli i przeprowadzenie 
ewentualnych prac konserwacyjnych.

■ Modele wpuszczane
- (0 6) Należy utworzyć podstawę nośną pod dnem basenu (z 
betonu, stalowych belek, (szczeg.1).  
Należy zapewnić dostęp do przewodów rurowych znajdujących 
się pod basenem, na przykład przygotowując korytarz wzdłuż 
całego obwodu zewnętrznego basenu, wystarczająco szeroki 
(około 80 cm), aby móc wykonać wszystkie podłączenia elek-
tryczne i hydrauliczne oraz przeprowadzić ewentualne prace 
konserwacyjne (szczeg.2). Wspomniany korytarz może być przy-
kryty ruchomymi podestami (szczeg.3), podtrzymywanymi przez 
odpowiednie podpory (szczeg.4). 
Należy również przewidzieć odprowadzenie ewentualnych za-
stojów wody (szczeg.5) i zapewnić odpowiednią wentylację.

■ Jako, że cechy wymiarowe mogą podlegać niewielkim zmia-
nom, przed zainstalowaniem spa należy zawsze sprawdzić wy-
miary.

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

m    (0 3) Podstawa nośna musi być płaska i idealnie 
równa tak, aby równomiernie utrzymała ciężar spa i 
nie naraziła zdolności kompensacyjnych zbiorników 
(modele ze zintegrowanymi zbiornikami wyrównawczymi); w 
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia paneli 
czołowych i/lub łupiny z metakrylanu: uszkodzenia 
te nie są objęte gwarancją. Realizacja podstawy no-
śnej musi wziąć pod uwagę ciężar spa, odnosząc się 
do pokazanej powyżej tabeli “Wagi”.

m	 	Długotrwałe wystawienie na działanie promieni sło-
necznych może uszkodzić materiał, z którego została 
wykonana łupina spa, materiał ten posiada zdolność 
pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Jeżeli 
basen spa nie jest używany, nie narażać go na bezpo-
średnie działanie promieni słonecznych bez użycia od-
powiedniej ochrony (pokrywa termiczna, altana, itd.). 
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 	Jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania 
tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.

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

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

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

	 	W przypadku instalowania w budynku, należy wziąć 
pod uwagę fakt, że parowanie wody ze spa (szcze-
gólnie w wysokich temperaturach) może stwarzać 
bardzo wysokie poziomy wilgotności.. Naturalna lub 
wymuszona wentylacja pomaga utrzymać osobisty 
komfort oraz zmniejszyć szkody w budynku spowo-
dowane nadmiarem wilgoci. 

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

SPA-PAK
(poniższe uwagi odnoszą się również do spa-pak “booster kit”; od-
nieść się również do odpowiedniej dokumentacji).

Realizacja podstawy nośnej musi wziąć pod uwagę ciężar 
spa-pak, odnosząc się do pokazanej powyżej tabeli “Wagi”. 

■ Dla poprawnego działania spa-pak zaleca się przestrzegać poda-
nych kwot 0 7: a to dlatego, że im krótsze są przewody rurowe, tym 
mniejsze będą straty ciśnienia. Powinno się unikać w miarę możliwo-
ści, zakrzywień (zaleca się stosowanie elastycznych rur z PCV).

■ W celu optymalnego funkcjonowania instalacji, spa-pak po-
winien być zainstalowany na tej samej powierzchni co spa lub, 
jeśli jest to konieczne, może być zainstalowany na obniżonej po-
wierzchni (odn. 0 7).

■ Spa-pak musi być instalowany w zamkniętym pomieszczeniu 
ale z odpowiednią wentylacją, niedostępnym dla osób bez użycia 
kluczy lub narzędzi i zabezpieczonym przed wodą i niepogodą.
PRZYPIS: Ponieważ niektóre ustawienia i rutynowe prace kon-
serwacyjne wymagają dostępu do urządzeń znajdujących się na 
spa-pak (ustawienie temperatury grzałki, wsteczne płukanie filtra, 
opróżnianie instalacji, itp.) wskazane jest zagwarantowanie łatwe-
go i wygodnego dostępu dla operatora instalacji.

■ Sposób ograniczenia dostępu osobom nieupoważnionym 
musi uwzględnić aspekty ochrony elektrycznej (bezpośredni 
lub pośredni kontakt) oraz cechy zastosowanych materiałów; w 
szczególności, ewentualne panele wypełniające lub części kon-
strukcyjne, jeśli wykonane z materiału przewodzącego, muszą 
zapewnić podłączenie do obwodu ochronnego (uziemienie) i 
do ewentualnego dodatkowego podłączenia ekwipotencjalne-

go, jeżeli przewidziane przez tego rodzaju instalację.
Jeżeli używane są tworzywa sztuczne, drewno, itp.., należy 
upewnić się, że są one dopuszczone do stosowania w insta-
lacjach elektrycznych, również jeżeli chodzi o ich cechy sa-
mougaszania.

SPA / SPA-PAK
■ Jest konieczne wcześniejsze przygotowanie ewentualnych 
wykopów i rurek podtynkowych
koniecznych do hydraulicznego i elektrycznego podłączenia spa 
do spa-pak i do studzienek odpływowych (0 2a-b-c, 0 5).

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY (0 2b, 2c)
■ Kiedy jest to możliwe musi być zamontowany w pobliżu spa, 
dla zoptymalizowania jego wydajności (nadmiar wody przeleje 
się do zbiornika wyrównawczego grawitacyjnie). Dla prawnego 
działania zbiornika wyrównawczego zaleca się przestrzegać 
kwot podanych w odpowiedniej tabeli (0 7). 
Jeśli zbiornik wyrównawczy jest instalowany na zewnątrz, 
powinien być odpowiednio zabezpieczony przed promie-
niowaniem słonecznym i promieniowaniem ultrafioleto-
wym, w celu uniknięcia uszkodzenia zbiornika.
 Również zbiornik wyrównawczy musi być zamknięty tak, aby 
urządzenia elektryczne na nim zamontowane, były niedostępne 
dla użytkownika bez użycia kluczy lub narzędzi.

Przygotowania hydrauliczne

■ System przewodów rurowych (w tym złączki, zawory zasuwo-
we, itp., 0 2a-b-c) w celu podłączenia spa do spa-pak musi być 
wykonany przez instalatora.

■ Hydrauliczne przewody rurowe to te wskazane na  0 2a-b-c 
i muszą być umieszczone tak, aby zapobiec tworzeniu się syfo-
nów.

■ Jeżeli główny spa-pak przewiduje wymiennik ciepła do pod-
grzewania wody, należy podłączyć obwód pierwotny do insta-
lacji, która będzie dostarczała ciepłą wodę, jak również połączyć 
skrzynkę elektryczną z urządzeniami (zawór elektromagnetyczny, 
pompa elektryczna), które będą sterować recyrkulacją ciepłej 
wody w obwodzie pierwotnym wymiennika.

■ Do zadań Klienta należy przygotowanie studzienek odpływo-
wych (0 2a-b-c) , o odpowiednich wymiarach oraz z możliwo-
ścią dostępu do nich w celu przeprowadzenia ewentualnego 
oczyszczenia.

m	 	UWAGA: Przed przygotowaniem studzienki odpływo-
wej należy zwrócić się do władz lokalnych o udostęp-
nienie norm, które dotyczą odpływu wody chemicz-
nie uzdatnionej.

■ Virtus Pro ze zintegrowanymi zbiornikami 
(0 2a, part.15) Zapewnić podłączenie odpływu zbiorników 
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wyrównawczych.
UWAGA: rura przygotowana w fabryce jest wyposażona w złączkę 
z uszczelkami, do której można podłączyć instalację odpływową 
budynku (szczeg. 15); alternatywnie zbiornik wyrównawczy można 
bezpośrednio podłączyć do odpływu (usuwając już przygotowaną 
rurę), a następnie za pomocą dostarczonej złączki (lub zaworu) 
spuszczać wodę w razie potrzeby.

    UWAGA: odpływ przepełnienia zbiorników wyrów-
nawczych musi być zawsze otwarty.

 m    UWAGA: dwie linie odpływowe (szczeg. 3 i 13) nie 
mogą być podłączone razem PRZED odpowiednimi 
zaworami zasuwowymi, w przeciwnym razie działa-
nie instalacji zostanie całkowicie ograniczone.

■ Spa-pak “booster kit”: w przypadku gdy przewidziany jest 
również montaż spa-pak “booster kit”, należy podłączyć go do 
głównego spa-pak i do systemu kanalizacyjnego; odnieść się do 
odpowiedniej dokumentacji.

	  WAŻNE: zawór elektromagnetyczny (02a-b-c, szczeg. 
12) znajdujący się na zbiorniku wyrównawczym (nie-
zbędnym do automatycznego uzupełniania poziomu 
wody) musi być podłączony w sposób stały do sieci 
wodnej za pomocą systemu sztywnych rur.

■W rejonach o szczególnie surowym klimacie, aby uniknąć ryzy-
ka zamarzania resztek wody (to znaczy tej, która może pozostać w 
rurach po opróżnieniu instalacji) należy zamontować zawory do 
całkowitego drenażu rur (0  2a-b-c, szczeg. 11).

■ Do napełniania spa można używać węża do podlewania ogro-
du, lub przygotować podłączenie do domowej instalacji wodnej.

m		Ewentualne podłączenia do sieci wody pitnej (inne 
od tych sugerowanych) muszą być wykonane zgodnie 
z normą EN1717, stosując metody ochrony przed za-
nieczyszczeniem “AA”, “AB” lub “AD”. W przypadku ja-
kichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z Firmą 
zaopatrzenia w wodę i/lub z własnym hydraulikiem.

m		
UWAGA: (IEC 60335-1) Ciśnienie instalacji wodnej, któ-
ra zasila urządzenie nie może przekraczać 600 kPa (6 
bar); jeżeli urządzenie jest wyposażone w elektroza-
wór/ory do doprowadzania wody, ciśnienie musi mieć 
minimalną wartość równą 35 kPa (0,35 bar).

Przygotowania elektryczne

■ Musi być przygotowana rurka podtynkowa do elektrycznego 
połączenia spa ze spa-pak; w szczególności należy przewidzieć:

-  kabel przycisków sterowania (0 2a-b-c, szczeg. 1) 7x1mm2 
(tylko dla wersji trzyfazowej).

-  kabel lampki (0 2a-b-c, szczeg. 1a) 2x1 mm2.
-  kabel czujników poziomu (0 2a-b-c, szczeg. 14) 4x1 mm2 
 (wersji trzyfazowej: 6x1 mm2).
-   kabel elektrozaworu do napełniania zbiorników wyrównaw-

czych (0 2a-b-c, szczeg. 12) 2x1 mm2.

■ Spa-pak “booster kit”: jeżeli przewidziane jest również zain-
stalowanie spa-pak “booster kit”, należy przygotować oddzielną 
linię zasilania (0 1 a-b-c, szczeg. Bk) oraz połączenie z głównym 
spa-pak (0 7); odnieść się do odpowiedniej dokumentacji.

■ Podłączenie elektryczne spa (0 1a-b-c) może być wykonane 
w następujący sposób:

- wersja trzyfazowa
Instalator będzie musiał użyć kabli o odpowiednim przekroju 
(patrz tabela minimalnych przekrojów), zabezpieczonych w koń-
cowej części powłoką o średnicy Ø 32 mm i/lub rurami lub rur-
kami podtynkowymi na odcinku łączącym instalację z wyłączni-
kiem głównym, ich właściwości nie przekraczają typu H 05 VV-F 
(wielobiegunowy) lub H07 V-K (jednobiegunowy).

Zasilanie bez systemu  
podgrzewania

z  
grzałką (12 kW)

z  
wymiennikiem

Wolt Herc mm2 mm2 mm2

220 - 240 3~ (*) 50/60 2,5 10 2,5
380 -415 3N~ 50/60 1,5 4 1,5

(*): special standard (nie odnoszący się do Europy)

- wersja jednofazowa
Podłączenie elektryczne może być wykonane w następujący 
sposób:

- linia jednofazowa (220-240V 1~)
-   linia trzyfazowa składająca się z dwóch przewodów fazowych + 

przewód zerowy (380-415V 2N~)
-  linia trzyfazowa składająca się z trzech przewodów fazowych + 

przewód zerowy (380-415V 3N~)

Instalator będzie musiał użyć kabli o odpowiednim przekroju 
(patrz tabela minimalnych przekrojów), zabezpieczonych rurami 
lub rurkami podtynkowymi na odcinku łączącym instalację z 
wyłącznikiem głównym, ich właściwości nie przekraczają typu 
H05VV-F (wielobiegunowy) lub H07 V-K (jednobiegunowy).

Zasilanie bez systemu  
podgrzewania

z  
grzałką (3 kW)

z  
wymiennikiem

Wolt Herc mm2 mm2 mm2

220 - 240 1N~ 50/60 4 4 4
380 -415 3N~ 50/60 2,5 2,5 2,5

- Napięcie znamionowe urządzenia jest zawsze i w każdym przy-
padku równe 220-240V.

■ Przekroje przewodów muszą brać pod uwagę nie tylko 
pobór instalacji lecz również przebieg kabli i odległości, wy-
brane systemy ochronne oraz specyficzne normy dotyczące 
stałych instalacji elektrycznych obowiązujące w Kraju, w 
którym zostaje zamontowana spa.
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■ 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: jakiekol-
wiek inne postępowanie jest zabronione.

Bezpieczeństwo elektryczne

Spa Jacuzzi® są bezpiecznymi urządzeniami, skonstruowanymi 
zgodnie z normami EN 60335-2-60, EN 61000-3-2, EN 61000-
3-3, EN 55014-1, EN 55014-2 oraz sprawdzone w trakcie pro-
dukcji, aby zapewnić użytkownikowi pełne bezpieczeństwo.

■ Montaż musi zostać wykonany przez personel wykwalifikowa-
ny, który musi zagwarantować przestrzeżenie obowiązujących 
rozporządzeń krajowych , jak również być upoważnionym do 
przeprowadzenia instalowania.

m	 	Do odpowiedzialności instalatora należy wybór mate-
riałów odpowiednich do użycia, poprawne wykonanie 
prac, sprawdzenie stanu instalacji, do której zostaje 
podłączone urządzenie i jej zdolność do zagwaranto-
wania bezpieczeństwa użytkowania, związanego z za-
biegami konserwacyjnymi i kontrolą instalacji.

 
■ Spa Jacuzzi® są urządzeniami klasy “1” stąd muszą być podłą-
czone w sposób stały, bez połączeń pośrednich, do sieci elek-
trycznej 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 działa-
nie wyłącznika różnicowego naciskając przycisk test 
(TEST), który powinien się wyzwolić.

m	 	 Części zawierające komponenty elektryczne, za wy-
jątkiem urządzeń zdalnego sterowania, muszą być 
umieszczone lub przymocowane tak, aby nie wpadły 
do basenu. 

  Komponenty i urządzenia pod napięciem, nie powin-
ny być dostępne dla osób, które są zanurzone w spa.

			 	Jeżeli instalacja elektryczna nie jest w stanie zapew-
nić stałego zasilania, zaleca się zamontować przed 
urządzeniem stabilizatora napięcia, odpowiednio 
zwymiarowanego do mocy urządzenia.

■ Aby podłączyć urządzenie do sieci nakazuje się zamontowa-
nie wyłącznika sekcyjnego wielobiegunowego, który zapewni 
całkowite odłączenie w warunkach kategorii przepięciowej III; te 
urządzenia muszą być umieszczone w obszarze, który jest zgod-
ny z wymogami bezpieczeństwa.

■ Montaż przyrządów elektrycznych oraz urządzeń (gniazdka, 
wyłączniki, itd.) w pobliżu spa musi być zgodny z rozporządze-
niami prawnymi oraz normami obowiązującymi w Kraju, w któ-
rym spa zostaje instalowana.

■ W celu wykonania podłączenia ekwipotencjalnego wyma-
ganego przez specyficzne przepisy krajowe, instalator będzie 
musiał użyć przygotowany zacisk (normy EN 60335.2.60) na 
spa-pak (0 1a-b-c), i oznaczony symbolem . W szczególno-
ści, będzie musiała być wykonana ekwipotencjalność wszystkich 
mas metalowych otaczających spa, na przykład przewodów 
rurowych, wodnych, gazowych, ewentualnych metalowych po-
destów obwodowych, itd.

■ Urządzenie wyposażone jest w system oświetlenia LED zgod-
ny z normami EN 62471.

m		UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek prac kon-
serwacyjnych należy odłączyć instalację od linii zasila-
nia elektrycznego.
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