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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 (  1) posiada 2 pompy hydromasażu i jedną pompę 
filtracji; filtracja zapewniona jest przez filtr znajdujący się pod 
brzegiem basenu.

 MAKSYMALNY POBÓR INSTALACJI

Zasilanie (x) Całkowite zużycie
(z grzałką) 

Całkowite zużycie
(z wymiennikiem) 

Volt Herc Amper (k) kW (j) Amper (k) kW (j)

220-240 V 50/60 ~ 23 ~ 5,35 ~ 16 ~ 3,65

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

(x): patrz rozdz. “przygotowania elektryczne”

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

 Jeśli nie dysponuje się wystarczającą ilością energii elektrycz-
nej (wersje z grzałką), można uruchomić ogranicznik elektronicz-
ny; w tym przypadku zużycie zmniejszy się do 3,6 kW (urucha-
miając pompę hydromasażu, grzałka elektryczna wyłączy się).

OGRZEWANIE DODATKOWE (OPCJONALNE)
Jest dostępna dodatkowa grzałka (opcjonalna) , która zostanie 
podłączona w użytkowaniu do osobnej linii zasilania (patrz rów-
nież rozdz. “przygotowania elektryczne).

Zasilanie (x) Całkowite zużycie

Volt Herc Amper (k) kW

400 3N ~ 50/60 13 (k) 9 (j)

400 3N ~ 50/60 8,7 (k) 6 (j)

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

(x): patrz rozdz. “przygotowania elektryczne”

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 

waga
netto

średnia pojemność
użytkowania

pojemność wody
MAX

waga max
całkowita

powierzchnia
nośna

obciążenie na za-
jętej powierzchni

kg litry litry kg m2 kg/ m2

~ 410 ~ 1500 ~ 2040 ~ 2450 ~ 5 ~ 490

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 
zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z zaleceniami, 
może powodować zakłócenia podczas odbioru programów tele-
wizyjnych i radiowych. 
Jednak, możliwe jest, w szczególnych przypadkach, że sytuacja 
taka wystąpi również jeśli będą przestrzegane podane wskaza-
nia.

Przygotowania do instalowania

 Modele częściowo wpuszczone (z wyjmowanymi panela-
mi) (  4)
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 (  1).
(  3) 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
- (  5) 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 
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(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.

Wszystkie modele
Jako, że cechy wymiarowe mogą podlegać niewielkim zmianom, 
przed zainstalowaniem spa należy zawsze sprawdzić wymiary.

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

� Podstawa nośna musi być płaska i idealnie równa tak, 
aby równomiernie utrzymała ciężar spa; dodatkowo 
podstawa spa musi całkowicie spoczywać na podło-
dze. 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 po-
wyższej tabeli „Wagi”.

� 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). 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 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.

Przygotowania hydrauliczne

( 2, szczeg.B/B1 i V-W/V1-W1) przewody rurowe niezbęd-
ne do podłączenia spa do systemu odpływowego budynku oraz 
ewentualne akcesoria mogą być przygotowane frontalnie (szczeg. 
B/V/W) lub poniżej spa (szczeg.B1/V1/W1). W obu przypadkach 
konieczne jest wykonanie otworów na podstawie nośnej.

Do zadań Klienta należy przygotowanie studzienki odpływowej, o 
odpowiednich wymiarach oraz z możliwością dostępu do niej w celu 
przeprowadzenia ewentualnego oczyszczenia. ( 2, szczeg. H1).

� UWAGA: Przed przygotowaniem systemu odpły-
wowego, do którego ma być podłączona spa, nale-
ży zwrócić się do władz lokalnych o udostępnienie 
norm, które dotyczą usuwania odpływu wody uzdat-
nianej chemicznie.

( 2, szczeg.V/V1) W celu okresowego opróżniania spa na-
leży podłączyć wąż do wskazanego zaworu spustowego.

Jest również możliwe zainstalowanie zaworu w pobliżu odpływu 
( 2, szczeg. V2) i działać na niego a nie na zawór przygotowany 
w fabryce (musi on być zawsze otwarty): w ten sposób uniknie się 
usuwania za każdym razem panelu przedziału technicznego.
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( 2, szczeg.W/W1) Zapewnić podłączenie odpływu prze-
pełnienia.

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

 �    UWAGA: możliwe jest podłączenie razem dwóch linii od-
pływu (szczeg. V/V1 i W/W1) LECZ NIE PRZED odpowied-
nimi zaworami zasuwowymi, w przeciwnym razie funk-
cjonalność instalacji zostanie całkowicie zagrożona.

( 2, szczeg.X/X1) Zapewnić podłączenie odpływu zbiorni-
ków wyrównawczych.
UWAGA: rura przygotowana w fabryce jest wyposażona w złącz-
kę z uszczelkami, do której można podłączyć instalację odpływową 
budynku (szczeg.X/X1); alternatywnie zbiornik wyrównawczy moż-
na bezpośrednio podłączyć do odpływu (usuwając już przygotowa-
ną rurę), a następnie za pomocą dostarczonej złączki (lub zaworu) 
spuszczać wodę w razie potrzeby.

 ( 2, szczeg. H2) Zwłaszcza jeżeli instalowanie odbywa się 
w pomieszczeniu, zaleca się przygotować studzienkę zbierają-
cą wodę (H2) poniżej podstawy spa (która zostanie przewierco-
na). Ponieważ spa zawiera bardzo duże ilości wody, w razie przy-
padkowego jej przelewu, system ten jest przydatnym środkiem 
ostrożności.
PRZYPISY: 
- Studzienka zbierająca wodę H2 musi być podłączona do głównej 
studzienki odpływowej H1.

( 2, szczeg.EV/EV1) Zapewnić połączenie z zaworem elek-
tromagnetycznym. 

�  WAŻNE: zawór elektromagnetyczny (niezbędny do au-
tomatycznego uzupełniania poziomu wody) musi być 
podłączony w sposób stały do sieci wodnej za pomocą 
systemu sztywnych rur.

 Modele z wymiennikiem ciepła (  2, szczeg. S/S1) Zapew-
nić podłączenie obwodu pierwotnego wymiennika ciepła do in-
stalacji wytwarzającej ciepłą wodę.

W celu napełnienia basenu spa można posłużyć się gumo-
wym wężem używanym do podlewania ogrodu.

�  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.

�  
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

Podłączenie elektryczne spa ( 2, szczeg.E/E1) może być 
wykonane w następujący sposób:

 - linia jednofazowa (220-240V 1~)
  -  linia trójfazowa składająca się z dwóch przewodów fazo-

wych + przewód zerowy (380-415V 2N~)
  -  linia trójfazowa składająca się z trzech przewodów fazo-

wych + przewód zerowy (380-415V 3N~)

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

Urządzenie może być również instalowane w Krajach, w 
których wartość napięcia 220-240V pochodzi z układu dwu-
fazowego; w celu podłączenia należy zapoznać się z instruk-
cją montażu.

W 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.

�  Modele z dodatkową grzałką (opcjonalna): przygoto-
wać oddzielną linię zasilania (400 V 3N~: min. 4 mm2); 
ta linia może być przygotowana w pobliżu głównej linii 
(czyli tej, która zasila spa). w celu poprawnego montażu 
grzałki, należy odnieść się do odpowiedniej instrukcji.

 Modele z wymiennikiem ciepła Zapewnić połączenie 
skrzynki elektrycznej spa z urządzeniami, które będą sterować 
recyrkulacją ciepłej wody w obwodzie pierwotnym wymienni-
ka (patrz schemat elektryczny, instrukcja montażu). W tym celu 
skrzynka elektryczna ma zacisk (220-240 V / 16 A) lub styk nor-
malnie otwarty (5 A MAX), do którego należy podłączyć pompę 
recyrkulacyjną lub inne równoważne urządzenie.

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

 Przygotowanie czasomierza lub wyłącznika czasowego - 
funkcja "silence"
Ta funkcja zapobiega automatycznemu uruchamianiu pomp (cykl 
filtracji) i/lub blowera; dzięki temu może zmniejszyć hałas obecny w 
otoczeniu (na przykład podczas godzin nocnych).
Uruchomienie odbywa się poprzez sygnał, który czasomierz lub wy-
łącznik czasowy wysyła do skrzynki elektronicznej basenu.
 Jeżeli ma się życzenie korzystać z tej funkcji, należy przygoto-
wać czasomierz wyposażony w styk zwykle otwarty, który nale-
ży podłączyć do skrzynki elektronicznej za pomocą kabla 2x0,75 
mm2, typu H-05 VV-F. 
Jeżeli chodzi o schemat elektryczny oraz szczegóły dotyczące 
działania należy zapoznać się z instrukcją instalowania.
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W celu zapewnienia stopnia ochrony przed strumieniami 
wody przewidzianego przez normy i ułatwienia podłączenia do 
sieci elektrycznej na skrzynce elektronicznej spa został zamon-
towany dławik kablowy M25x1,5 mm.

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.

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, EN 55014 oraz 
sprawdzone w trakcie produkcji, 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.

�  Do odpowiedzialności instalatora należy wybór ma-
teriałów odpowiednich do użycia, poprawne wyko-
nanie prac, sprawdzenie stanu instalacji, do której 
zostaje podłączone urządzenie i jej zdolność do za-
gwarantowania bezpieczeństwa użytkowania, zwią-
zanego z zabiegami konserwacyjnymi i kontrolą in-
stalacji.

 
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).

�   Instalacja elektryczna budynku musi być wyposażo-
na w wyłącznik różnicowy o 0,03 A i w sprawny ob-
wód ochronny (uziemienie).   
Sprawdzić sprawne działanie wyłącznika różnicowe-
go naciskając przycisk test (TEST), który powinien 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 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) ( 2, 
szczeg.E2), i oznaczony symbolem . W szczególności, będzie 
musiała być wykonana ekwipotencjalność wszystkich mas me-
talowych otaczających spa, na przykład przewodów rurowych, 
wodnych, gazowych, ewentualnych metalowych podestów ob-
wodowych, itd.

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

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



Zamieszczone dane i właściwości nie zobowiązują firmy Jacuzzi Europe S.p.A., zastrzegającej sobie prawo do 
wnoszenia wszelkich zmian, które uzna za stosowne bez konieczności informowania o tychże zmianach
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