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J-245
J-275
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Waarschuwingen
• Alle maten zijn uitgedrukt in centimeter
• De tekeningen zijn niet naar grootte
• Dimensionale en/of rechtheidstolerantie: ± ~ 13 mm
•  Afmetingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande ken-

nisgeving worden gewijzigd
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J-210

uitzicht van onderaf

A: plaats afvoerbuis
B: ingang voedingsspanning (Ø 1")

Dimensionale en/of rechtheidstolerantie: ± ~ 13 mm
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J-215

A: plaats afvoerbuis
B/B1: ingang voedingsspanning (Ø 1")

uitzicht van onderaf

Dimensionale en/of rechtheidstolerantie: ± ~ 13 mm

*: ten opzichte van het paneel

2
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J-225

A: plaats afvoerbuis
B/B1: ingang voedingsspanning (Ø 1")

uitzicht van onderaf

Dimensionale en/of rechtheidstolerantie: ± ~ 13 mm

*: ten opzichte van het paneel

3
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J-235

uitzicht van onderaf

A: plaats afvoerbuis
B/B1: ingang voedingsspanning (Ø 1")

base:
STANDARD

*: ten opzichte van het paneel

Dimensionale en/of rechtheidstolerantie: ± ~ 13 mm

4
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J-235

A: plaats afvoerbuis
B/B1: ingang voedingsspanning (Ø 1")

pan:
ABS (plastic)

*: ten opzichte van het paneel

Dimensionale en/of rechtheidstolerantie: ± ~ 13 mm

uitzicht van onderaf
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J-245

uitzicht van onderaf

A: plaats afvoerbuis
B/B1: ingang voedingsspanning (Ø 1")

Dimensionale en/of rechtheidstolerantie: ± ~ 13 mm

base:
STANDARD

*: ten opzichte van het paneel

5
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J-245

A: plaats afvoerbuis
B/B1: ingang voedingsspanning (Ø 1")

pan:
ABS (plastic)

Dimensionale en/of rechtheidstolerantie: ± ~ 13 mm

uitzicht van onderaf

*: ten opzichte van het paneel
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J-275

uitzicht van onderaf

A: plaats afvoerbuis
B/B1: ingang voedingsspanning (Ø 1")

*: ten opzichte van het paneel

Dimensionale en/of rechtheidstolerantie: ± ~ 13 mm

*: ten opzichte van het paneel

6
cm
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J-280

uitzicht van onderaf

A: plaats afvoerbuis
B/B1: ingang voedingsspanning (Ø 1")

*: ten opzichte van het paneel

Dimensionale en/of rechtheidstolerantie: ± ~ 13 mm

*: ten opzichte van het paneel

7
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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

afmeting in overeenstemming met het stroomverbruik (maximaal of alternatief)
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Nl  

De monteur/eigenaar is verantwoordelijk voor het contro-
leren en naleven van de plaatselijke voorschriften vóór de 
installatie.
Jacuzzi Europe S.p.A. verstrekt hiervoor geen enkele garan-
tie en wijst elke verantwoordelijkheid af inzake de conformi-
teit van de uitgevoerde installatie.

Technische kenmerken
 De voeding van Premium-spa's is éénfase (220-240 V), alle elek-

tromechanische onderdelen en buizen vallen binnen de omtrek.
J-210/215/225 zijn uitgerust met 1 pomp met twee snelheden, 
en J-235/245/275/280 zijn uitgerust met 2 pompen.

Maximumabsorptie van de installatie
 De elektrische installatie die de spa voedt moet verplicht af-

gesteld worden voor het maximumverbruik(zoals weergegeven 
in de tabel). 

Model
Voeding

(éénfase)
Tot. verbruik elektrische  
verwarmer + pomp(en)

Volt Hertz Ampère 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): aan 230 V (éénfase)
(j): max. geabsorbeerd vermogen

 Indien er niet voldoende elektrische energie beschikbaar is, 
kunt u een elektronische verbruiksbegrenzer inschakelen via het 
aansluitkastje (zie de desbetreffende handleiding voor de installa-
tie, het gebruik en het onderhoud).
Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door erken-
de Jacuzzi®-technici en beperkt het stroomverbruik zoals aan-
gegeven:

 J-210/J-215/J-225
- alternatief verbruik: 3,9kW / 17A (als u de pomp aan hoge snel-
heid activeert, wordt de elektrische verwarmer uitgeschakeld). Dit 
is de fabrieksinstelling.

 J-235/J-245/J-275/J-280
- gemiddeld alternatief verbruik: 5,5kW / 24A (als u twee pompen 
aan hoge snelheid activeert, wordt de elektrische verwarmer uitge-
schakeld; pomp 2 werkt alleen aan hoge snelheid).

- minimaal alternatief verbruik: 3,9 kW / 17A (als u een pomp aan 
hoge snelheid activeert, wordt de elektrische verwarmer uitgescha-

keld; pomp 2 werkt alleen aan hoge snelheid).

Gewichten 
Model nettoge-

wicht
gemiddeld 

gebruiksvolume
MAX watervo-

lume
max. totaalge-

wicht
steunoppervlak  geconcentreerd gewicht 

op het steunoppervlak

kg liter liter 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): standaardbasis;
(p): basis in plastic;

Gebruiksveiligheid
 De installatie is veilig als ze geïnstalleerd is door gekwalifi-

ceerd personeel. De veiligheid is ook afhankelijk van een correct 
gebruik, zoals voorgeschreven in de gebruikhandleiding die bij 
het product wordt gevoegd. De gebruiker dient de handelingen 
die omschreven zijn in de handleiding over te laten aan gekwa-
lificeerde technici.

 Het is belangrijk te controleren of de monteur of de beheer-
der van de installatie gekwalificeerd is inzake de wetsvoorschrif-
ten die van kracht zijn in het land waar de installatie uitgevoerd 
wordt.

 Dit apparaat gebruikt en genereert radiogolven en kan, indien 
niet geïnstalleerd en gebruikt zoals voorgeschreven, schadelijke 
interferentie veroorzaken voor radio- en televisieontvangst. 
In bijzondere gevallen kan dit echter ook het geval zijn als de 
instructies worden opgevolgd.

Voorbereiding van de installatie

�  De plaats waar de spa zal worden geïnstalleerd, moet 
zodanig worden voorbereid dat, indien nodig, spa 
verwijderd en verplaatst kan worden.

�  Plaats de spa uit de buurt van glas en/of reflecterende 
oppervlakken om mogelijke schade aan de panelen 
van de spa te voorkomen.

 De klant dient een afvoerputje (  8) te voorzien met gepaste 
afmetingen dat gecontroleerd kan worden voor het eventuele 
schoonmaken.
 

�  LET OP: Voordat u het afvoerputje plaatst, neem con-
tact op met de plaatselijke autoriteiten voor de wetge-
ving inzake de afvoer van chemisch behandeld water.

 De spa's van Jacuzzi® zijn uitgerust met een afvoer zoals in  
1-7, det.A en  8.
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 Afhankelijk van het gekozen installatietype wordt het afvoer-
putje dan geplaatst. De spa's van Jacuzzi® kunnen op verschillen-
de wijzen geïnstalleerd worden:

- steunend op de vloer of op een specifiek voorziene basis (  9).
 

- half ingebouwd, zodat alleen de basis van de spa ingebouwd 
is en de bedekkingspanelen aan de zijkant vrij blijven (  10). In 
dit geval is het raadzaam verwijderbare platformen (in watervast 
multiplex, enz) te voorzien, die niet alleen mooi zijn vanuit esthe-
tisch oogpunt, maar tevens toestaan de panelen gemakkelijker 
te verwijderen. 
     

 In elk geval dient u een basis te creëren die aangepast is aan het 
gewicht van het gekozen model en die rekening houdt met ge-
gevens die vermeld zijn in de bovengenoemde tabel "Gewichten".

�  Voor installaties op tussenverdiepingen, terrassen, 
daken of andere soortgelijke structuren, raadpleeg 
een bouwkundig ingenieur.

�    De ondergrond moet vlak en waterpas zijn om het 
gewicht van de spa gelijkmatig te kunnen dragen; bo-
vendien moet de basis van de spa volledig op de vloer 
rusten. Anders kan schade aan de frontpanelen en/of 
de methacrylaatkuip ontstaan: deze schade wordt niet 
gedekt door de garantie.

  Bij het realiseren van het draagvlak dient rekening 
te worden gehouden met de juiste belasting van de 
tub-minipool, rekening houdend met bovenstaande ta-
bel “Gewicht”.

�   Langdurige blootstelling aan de zon kan het mate-
riaal waaruit de bedekking van de spa gemaakt is 
beschadigen, aangezien het de warmte absorbeert 
(vooral de donkere kleuren). Wanneer de spa niet 
gebruikt wordt, stel hem dan niet bloot aan de zon 
zonder een geschikte bescherming (thermische 
hoes, tent, enz.).      
De eventuele schade die het gevolg is van het niet 
naleven van deze waarschuwingen valt niet onder 
de garantie.

�   Het verdampen van het water van de spa (vooral bij 
hoge temperaturen), kan zeer hoge vochtigheidsni-
veaus veroorzaken. Een natuurlijke of kunstmatige 
ventilatie zorgt voor een aangename omgeving en 
vermindert vochtigheidsschade aan het gebouw. 

�    Zorg ervoor dat alle vloeren, meubels, muren, enz. 
die zich in de nabijheid van de spa bevinden ge-
schikt zijn voor het bovengenoemde gebruik. 

Jacuzzi Europe wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele 
schade die voortkomt uit overdadige vochtigheid of overstroming. 
Raadpleeg een specialist voor de installatie binnenin.

 (  11) Indien u de spa toch tegen meerdere wanden wilt 
installeren, dan bent u verplicht voldoende ruimte te voor-
zien voor het verwijderen van de panelen en het eventuele 
onderhoud, alsook toegang te garanderen tot de appara-
tuur in de desbetreffende ruimte van het bad.

 De spa kan gevuld worden met een tuinslang.

�  Indien de spa aangesloten wordt, voor het regelma-
tig bijvullen, op het stedelijke waternet dat drinkwa-
ter levert, dan dient deze aansluiting uitgevoerd te 
worden in overeenstemming met de EN1717-norm 
en met dezelfde antivervuilingsmodaliteiten “AA”, 

“AB” of “AD”. Gelieve voor meer details contact op te 
nemen met uw waterleverancier en/of uw loodgie-
ter.

�      LET OP: (IEC 60335-1) De waterdruk van de hydrau-
lische installatie die het apparaat voedt mag niet 
hoger zijn dan 600 kPa (6 bar) en, in geval van wa-
tertoevoer met behulp van een magneetklep (bv. 
compensatiebekken), dient de minimumwaarde 35 
kPa (0,35 bar) te bedragen.

Elektrische voorbereiding
De aansluiting kan op de volgende manieren worden uitge-

voerd (  12):

Alle modellen
-  éénfaselijn (220-240V 1~) voor het voeden van de pomp(en) en 

de verwarmer (L1+N1).

- twee afzonderlijke eenfaselijnen voor het voeden van pompen 
en verwarmer (L1+N1/L2+N2):
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J-210, J-215, J-225: 12A/9A (4,9 kW)
J-235, J-245, J-275, J-280: 12A/16A (6,5 kW)

 alleen de modellen J-235/J-245/J-275/J-280
-  drie afzonderlijke eenfaselijnen voor het voeden van pompen 

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

 De installateur moet kabels met een geschikte doorsnede ge-
bruiken die beschermd zijn met een huls en/of buizen of kabelka-
nalen, met kenmerken die niet minder zijn dan het type H 05 VV-F.
De invoer van de kabels in de spa, tot aan het elektriciteitskastje 
(  1-7) moet worden voorbereid in punt B of B1, volgens de 
installatievereisten van de klant.

Opmerking: De diameter van de geleiders dient hoe dan 
ook rekening te houden met de absorptie van de installatie, 
de lengte en de ligging van de kabels, de gekozen bescher-
mingssystemen en de specifieke normen voor elektrische 
installaties die van kracht zijn in het land waar de spa geïn-
stalleerd wordt.

 De monteur dient deze voorschriften na te leven, waterdich-
te verbindingsstukken te gebruiken en het naleven te ga-
randeren van de specifieke installatienormen die van kracht 
zijn in het land waar de spa geïnstalleerd wordt.
Het is verplicht deze voorschriften in acht te nemen: iedere an-
dere procedure is verboden.

Elektrische veiligheid
De spa's van Jacuzzi® zijn veilige apparaten die gemaakt zijn in 
overeenstemming met de voorschriften EN 60335-2-60, EN 
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2. Ze zijn ge-
test tijdens de productie om de veiligheid van de gebruiker te 
garanderen.

 De installatie dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd 
personeel, dat het naleven van de van kracht zijnde nationale 
voorschriften moet garanderen. Het personeel dient bevoegd te 
zijn om de installatie uit te voeren.

�  Het is de verantwoordelijkheid van de monteur de ge-
bruiksmaterialen te kiezen, de werkzaamheden juist 
te verrichten, de staat van de installatie te controle-
ren waarop het apparaat wordt aangesloten en de 
geschiktheid ervan om de gebruiksveiligheid te ga-
randeren betreffende onderhoudswerkzaamheden 
en de inspecteerbaarheid van de installatie.

 
De spa's van Jacuzzi® zijn apparaten van klasse “1” en dienen 

bijgevolg permanent, zonder tussenschakeling aangesloten 
te worden op het elektriciteitsnet en de beschermingsinstallatie 
(aardinstallatie).

�   De elektrische installatie van het gebouw dient uitge-
rust te zijn met een aardlekschakelaar van 0,03 A en 
een goed werkend beschermingscircuit (aarding).  

Controleer de goede werking van de aardlekschake-
laar door op de testdrukknop (TEST) te drukken, die 
terug dient te springen.

�  De delen die elektrische onderdelen bevatten, met uit-
zondering van de afstandsbedieningen, moeten zoda-
nig geplaatst of vastgemaakt worden dat ze niet in het 
bad kunnen vallen.      
Onderdelen en apparaten onder spanning mogen niet 
binnen het bereik zijn van personen die zich in het mini-
zwembad bevinden.

�    Als het elektrische systeem van het gebouw niet in 
staat is om een constante stroomvoorziening te ga-
randeren, is het raadzaam om een spanningsstabili-
sator te installeren voor de apparatuur, met de juiste 
afmetingen voor het vermogen van de apparatuur.

Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet is het verplicht één 
of meerdere omnipolaire blokkeringsschakelaars te installeren 
( 12), die de volledige loskoppeling verzekeren in geval van 
overspanning van categorie III. Deze schakelaars dienen geïn-
stalleerd te worden op een plaats die in overeenstemming is met 
de veiligheidsvoorschriften.

De installatie van elektrische inrichtingen en apparaten (stop-
contacten, schakelaars, enz.) in de buurt van de spa dient overeen 
te stemmen met de wetsbepalingen en voorschriften van het land 
waar de spa geïnstalleerd wordt.

Voor de equipotentiaalverbinding die wordt voorgeschreven 
door de nationale voorschriften, dient de installateur de hiervoor 
bestemde klem te gebruiken (voorschriften EN 60335.2.60) on-
der het aansluitkastje ( 12) en die gekenmerkt is door het sym-
bool . In het bijzonder zal de equipotentialiteit moeten worden 
uitgevoerd van alle metalen onderdelen die het minizwembad 
omgeven, zoals bijvoorbeeld water- en gasleidingen, eventuele 
omringende metalen platformen, enz.

De apparatuur is uitgerust met een led-verlichtingssysteem 
dat in overeenstemming is met de voorschriften EN 62471.

�  LET OP! Koppel het apparaat los van het elektriciteits-
net voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
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