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Ostrzeżenia
• Wszystkie wymiary podane są w centymetrach
• Przedstawione rysunki nie są podane w skali
• Tolerancja wymiarów i/lub prostolinijności: ± ~ 13 mm
•  Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
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J-210

widok od spodu

A: położenie rury spustowej
B: wejście zasilania elektrycznego (Ø 1")

Tolerancja wymiarów i/lub prostolinijności: ± ~ 13 мм
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J-215

A: położenie rury spustowej
B/B1: wejście zasilania elektrycznego (Ø 1")

widok od spodu

Tolerancja wymiarów i/lub prostolinijności: ± ~ 13 мм

*: w odniesieniu do panelu
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J-225

A: położenie rury spustowej
B/B1: wejście zasilania elektrycznego (Ø 1")

widok od spodu

Tolerancja wymiarów i/lub prostolinijności: ± ~ 13 мм

*: w odniesieniu do panelu
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J-235

widok od spodu

A: położenie rury spustowej
B/B1: wejście zasilania elektrycznego (Ø 1")

podstawa:
STANDARD

*: w odniesieniu do panelu

Tolerancja wymiarów i/lub prostolinijności: ± ~ 13 мм
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J-235

A: położenie rury spustowej
B/B1: wejście zasilania elektrycznego (Ø 1")

podstawa:
ABS (tworzywo sztuczne)

*: w odniesieniu do panelu

Tolerancja wymiarów i/lub prostolinijności: ± ~ 13 мм

widok od spodu
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J-245

widok od spodu

A: położenie rury spustowej
B/B1: wejście zasilania elektrycznego (Ø 1")

Tolerancja wymiarów i/lub prostolinijności: ± ~ 13 мм

podstawa:
STANDARD

*: w odniesieniu do panelu
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J-245

A: położenie rury spustowej
B/B1: wejście zasilania elektrycznego (Ø 1")

podstawa:
ABS (tworzywo sztuczne)Tolerancja wymiarów i/lub prostolinijności: ± ~ 13 мм

widok od spodu

*: w odniesieniu do panelu
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J-275

widok od spodu

A: położenie rury spustowej
B/B1: wejście zasilania elektrycznego (Ø 1")

*: w odniesieniu do panelu

Tolerancja wymiarów i/lub prostolinijności: ± ~ 13 мм

*: w odniesieniu do panelu
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J-280

widok od spodu

A: położenie rury spustowej
B/B1: wejście zasilania elektrycznego (Ø 1")

*: w odniesieniu do panelu

Tolerancja wymiarów i/lub prostolinijności: ± ~ 13 мм

*: w odniesieniu do panelu
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J-210/215/225
J-235/245/275/280

J-210/215/225
J-235/245/275/280 J-235/245/275/280

zwymiarować w oparciu o pobór prądu (maksymalny lub naprzemienny)
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Pl  

Do odpowiedzialności montera/właściciela należy, przed 
dokonaniem montażu, sprawdzenie i dostosowanie się do 
specyficznych rozporządzeń miejscowych.
Firma Jacuzzi Europe S.p.A. nie udziela w związku z tym żad-
nej gwarancji i nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialno-
ści za zgodność wykonanego montażu.

Dane techniczne
 Spa Premium charakteryzują się jednofazowym zasilaniem 

(220-240  V); wszystkie części elektromechaniczne i orurowanie 
znajdują się w obrębie obwodu urządzenia. Modele J-210/215/225 
są wyposażone w 1 pompę o dwóch prędkościach, natomiast mo-
dele J-235/245/275/280 są wyposażone w 2 pompy.

Maksymalny pobór instalacji
 Instalacja elektryczna, która zasila spa musi być ściśle zwymia-

rowana do maksymalnego zużycia (jak wskazano w tabeli). 

Model Zasilanie
(jednofazowe)

Zużycie całkow. grzałki
elektrycznej + pompy/pomp

Volt Herc Amper kW

J-210 220-240 ~ 50 21 (k) 4,9 (j)

J-215 220-240 ~ 50 21 (k) 4,9 (j)

J-225 220-240 ~ 50 21 (k) 4,9 (j)

J-235 220-240 ~ 50 28 (k) 6,5 (j)

J-245 220-240 ~ 50 28 (k) 6,5 (j)

J-275 220-240 ~ 50 28 (k) 6,5 (j)

J-280 220-240 ~ 50 28 (k) 6,5 (j)

(k): przy 230 V (jednofazowe)
(j): moc pobierana max.

 Jeżeli nie dysponuje się wystarczającą ilością energii, moż-
na uruchomić elektroniczny ogranicznik zużycia, aktywując go 
wewnątrz skrzynki elektronicznej (zapoznać się z odpowiednią 
instrukcją montażu/użytkowania i konserwacji).
Ta czynność może być wykonana tylko przez upoważnionych 
techników Jacuzzi® i ogranicza zużycie energii elektrycznej jak 
wskazano:

 J-210/J-215/J-225
- zużycie naprzemienne: 3,9kW / 17A (gdy pompa pracuje na wy-
sokich obrotach, grzałka elektryczna wyłącza się). Jest to ustawie-
nie fabryczne.

 J-235/J-245/J-275/J-280
- zużycie naprzemienne średnie: 5,5kW / 24A (gdy dwie pompy 
pracują na wysokich obrotach, grzałka elektryczna wyłącza się; 
pompa 2 pracuje tylko na wysokich obrotach).

- zużycie naprzemienne minimalne: 3,9 kW / 17A (gdy jedna pom-

pa pracuje na wysokich obrotach, grzałka elektryczna wyłącza się; 
pompa 2 pracuje tylko na wysokich obrotach).

Waga 

Model ciężar netto średnia objętość
użytkowa

objętość
wody MAX

maksymalna 
masa ałkowita

powierzchnia 
podparcia

obciążenie skoncentrowane 
na powierzchni podparcia

kg litry litry kg m2 kg/m2

J-210 ~ 239 ~ 908 ~ 1173 ~ 1412 ~ 2,68 ~ 527

J-215 ~ 223 ~ 833 ~ 1037 ~ 1260 ~ 3,0 ~ 420

J-225 ~ 255 ~ 1340 ~ 1658 ~ 1913 ~ 3,85 ~ 497

J-235 ~ 326 ~ 1363 ~ 1741 ~ 2067 ~ 4,2(s) / ~ 4(p) ~ 492(s) / ~ 516(p)

J-245 ~ 375 ~ 1363 ~ 1779 ~ 2154 ~ 4,2(s) / ~ 4(p) ~ 513(s) / ~ 539(p)

J-275 ~ 366 ~ 1590 ~ 2006 ~ 2372 ~ 4,84 ~ 490

J-280 ~ 401 ~ 1741 ~ 2158 ~ 2559 ~ 4,84 ~ 529

(s): podstawa standardowa;
(p): podstawa z tworzywa sztucznego;

Bezpieczeństwo użytkowania
 Instalacja, jeśli została zamontowana przez wykwalifikowanych 

pracowników, nie przedstawia zagrożenia dla użytkownika. Bez-
pieczeństwo jest jednak również zależne od prawidłowego użytko-
wania, zgodnego z instrukcją obsługi dołączoną do produktu, przy 
czym użytkownik musi pozostawić wykonanie określonych czynno-
ści opisanych w instrukcji wykwalifikowanemu personelowi.

 Upewnić się, czy pracownicy wyznaczeni do montażu i do za-
rządzania instalacją posiadają kwalifikacje zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w kraju, w którym dokonuje się montażu.

 Niniejsze urządzenie wykorzystuje i wytwarza fale radiowe: 
jeśli nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z zale-
ceniami, może powodować zakłócenia podczas odbioru progra-
mów telewizyjnych i radiowych. 
Jednak w szczególnych przypadkach do zakłóceń może dojść 
również pomimo przestrzegania zaleceń.

Przygotowanie do montażu

�  Miejsce, w którym zostanie zainstalowane 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.

 Do zadań Klienta należy przygotowanie studzienki odpływo-
wej, o odpowiednich (  8) wymiarach oraz z możliwością dostę-
pu do niej w celu przeprowadzenia ewentualnego oczyszczenia.
 

�  UWAGA: Przed przygotowaniem systemu odpływowe-
go, do którego ma być podłączona spa, należy zwrócić 
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się do władz lokalnych o udostępnienie norm, które 
dotyczą usuwania wody uzdatnianej chemicznie.

 Spa Jacuzzi® są wyposażone w odpływ przygotowany w spo-
sób przedstawiony na 1-7, poz.A i 8.

 W zależności od wybranego rodzaju montażu zostanie na-
stępnie określone położenie studzienki odpływowej. Spa Jacuzzi® 
można zainstalować na różne sposoby:

- umieszczona na posadzce lub specjalnie przygotowanej pod-
stawie (  9).

- częściowo wpuszczona, tylko podstawa spa jest wpuszczona 
w posadzkę zaś boczne panele pokrywające są wolne ( 10). 
W tym przypadku należy przygotować ruchome podesty (z wo-
doodpornej sklejki itd.), które nie tylko kompletują w estetyczny 
sposób instalację lecz również ułatwiają zdjęcie paneli.
     

 W każdym przypadku należy wykonać podstawę nośną odpo-
wiednią do obciążenia wywieranego przez wybrany model, przy 
uwzględnieniu danych z tabeli „Waga”.

� W przypadku montażu na antresolach, tarasach, da-
chach lub innych podobnych miejscach należy zasię-
gnąć porady inżyniera budownictwa.

� Podstawa nośna musi być płaska i idealnie równa 
tak, aby równomiernie utrzymała ciężar spa; dodat-
kowo podstawa spa musi całkowicie spoczywać na 
podłodze. 

   W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia 
paneli czołowych i/lub łupiny z metakrylanu: uszko-
dzenia te nie są objęte gwarancją.

    Wykonanie podstawy wsporczej musi uwzględniać 
obciążenie własne uzdrowiska z uwzględnieniem 
powyższej tabeli „Ciężary”.

�  Długotrwałe wystawienie na działanie promieni sło-
necznych może uszkodzić materiał, z którego została 
wykonana niecka spa, ze względu na jego zdolność 
pochłaniania ciepła (szczególnie ciemne kolory). Je-
żeli spa nie jest używana, nie narażać jej na bezpo-
średnie działanie promieni słonecznych, bez odpo-
wiedniej ochrony (pokrywa termiczna, altana, itd.).

  Jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzega-
nia tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.

�  Odparowywanie wody ze spa (przede wszystkim przy 
wysokich temperaturach) może stwarzać bardzo wy-
soki poziom wilgotności: wentylacja naturalna czy 
wymuszona wpływa na utrzymanie osobistego kom-
fortu i na zmniejszenie szkód w pomieszczeniu. 

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

�  Spa musi być zainstalowane w taki sposób, aby wszel-
kie ilości wody (z powodu przecieków i/lub zdarzeń 
atmosferycznych) były z niego usuwane.  
Zwłaszcza jeśli spa jest zainstalowane częściowo (
10) lub całkowicie zagłębione ( 11, "C"), koniecz-
ne jest sprawdzenie, czy woda nie zatrzymuje się; w 
tym przypadku konieczne jest również zapewnienie 
dostępu do spa ze wszystkich stron i zdjęcie paneli 
bocznych, aby uzyskać dostęp do części elektrome-
chanicznych i dysz hydromasażu w przypadku kon-
serwacji i/lub awarii.

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

 ( 11) Jeżeli jednak chcą Państwo oprzeć spa 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.

 W celu napełnienia basenu spa można posłużyć się gumo-
wym wężem używanym do podlewania ogrodu.
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�  Jeśli spa jest podłączone, w celu okresowego uzu-
pełniania wody, do miejskiej sieci wodociągowej, 
która dostarcza wodę pitną, połączenie to musi być 
wykonane zgodnie z normą EN1717, przy zastoso-
waniu ochrony przed zanieczyszczeniem typu „AA”, 

„AB” lub „AD”. W przypadku jakichkolwiek pytań pro-
simy skontaktować się z Firmą zaopatrzenia w wodę 
i/lub z własnym hydraulikiem.

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

Przygotowania elektryczne
Podłączenie elektryczne może być wykonane w następujący 

sposób (  12):

Wszystkie modele
-  linia jednofazowa (220-240V 1~) do zasilania pompy/pomp i 

grzałki (L1+N1).

- dwie osobne linie jednofazowe do zasilania pomp i grzałki 
(L1+N1/L2+N2):
J-210, J-215, J-225: 12A/9A (4,9 kW)
J-235, J-245, J-275, J-280: 12A/16A (6,5 kW)

 tylko w modelach J-235/J-245/J-275/J-280
-  trzy osobne linie jednofazowe do zasilania pomp i grzałki 

(L1+N1/L2/L3): 
12A/9A/7A (6,5 kW)

 Instalator musi korzystać z przewodów o odpowiednim prze-
kroju, pokrytych osłoną i/lub chronionych prowadnikami lub rur-
kami, o parametrach nie niższych niż typ H 05 VV-F.
Wejście przewodów do środka spa, aż do skrzynki elektrycznej 
(  1-7) musi zostać przygotowane w punkcie B lub B1, w zależ-
ności od potrzeb montażowych klienta.

Uwagi: Przekroje przewodów muszą uwzględniać nie tylko 
pobór instalacji, lecz również trasy przebiegu kabli i odle-
głości, zastosowane systemy ochronne oraz przepisy w ma-
terii stałych instalacji elektrycznych obowiązujące w kraju, w 
którym zostaje zamontowane spa.

 Instalator będzie musiał przestrzegać powyższych zaleceń, jak 
też stosować wodoszczelne złączki w miejscach połączeń i za-
pewnić przestrzeganie przepisów dotyczących instalacji obo-
wiązujących w kraju, w którym zostaje zamontowane spa.
Przestrzeganie tego zalecenia jest obowiązkowe: jakiekolwiek 
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 i przetestowanymi podczas pro-
dukcji, aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkownika.

Montaż musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowa-
ny personel, który musi zapewnić zgodność z obowiązującymi 
przepisami krajowymi i być upoważniony do przeprowadzenia 
instalacji.

�  Do obowiązków instalatora należy wybór materiałów 
odpowiednich do użycia, poprawne wykonanie prac, 
sprawdzenie stanu instalacji, do której zostaje podłą-
czone urządzenie i jej zdolność do zagwarantowania 
bezpieczeństwa użytkowania, związanego z zabiega-
mi 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).

�   Domowa instalacja elektryczna musi być wyposażona 
w wyłącznik różnicowy o 0,03 A i w sprawny obwód 
ochronny (uziemienie).    
Sprawdzić poprawne działanie wyłącznika różnicowe-
go naciskając przycisk próbny (TEST), który musi się 
wyzwolić.

�  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 powinny 
być dostępne dla osób, które są zanurzone w spa.

�    Jeżeli instalacja elektryczna nie jest w stanie zapewnić 
stałego zasilania, zaleca się zamontować przed urzą-
dzeniem stabilizator napięcia, zwymiarowany odpo-
wiednio do mocy urządzenia.

W celu podłączenia urządzenie do sieci nakazuje się zamon-
towanie jednego lub kilku wyłączników sekcyjnego wielobie-
gunowych ( 12), tak aby zapewnić całkowite odłączenie w 
warunkach kategorii przepięciowej III; urządzenia te muszą być 
umieszczone w miejscu spełniającym wymogi bezpieczeństwa.

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

W celu podłączenia ekwipotencjalnego przewidzianego prze-
pisami krajowymi, instalator będzie musiał użyć zacisku (normy 
EN 60335.2.60) przygotowanego pod skrzynką elektroniczną 
( 12) i oznaczonego symbolem . W szczególności musi zo-
stać zapewniona ekwipotencjalność wszystkich mas metalo-
wych otaczających spa, na przykład rur wodnych i gazowych, 
ewentualnych platform metalowych na obwodzie, itp.
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Urządzenie wyposażone jest w system oświetlenia LED zgod-
ny z normami EN 62471.

�  UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek prac kon-
serwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania 
elektrycznego.







Dane i parametry nie są wiążące dla Jacuzzi Europe S.p.A., która zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
wszelkich modyfikacji uznanych za niezbędne bez konieczności uprzedniego powiadomienia lub wymiany
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