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1. Rodzaje 			
montażu:
1.1 Wolnostojący

1.2 Częściowo zabudowany

1.3 Zabudowany (na zewnątrz lub
wewnątrz budynków)

Również w tym przypadku Swimpa mogą
być częściowo lub całkowicie zabudowane.

Ustawić spa z dala od przeszklonych
i/lub odblaskowych powierzchni tak,
aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia paneli spa.
Niezależnie od rodzaju montażu,
Swim Spa musi zostać umieszczony
na podstawie, mającej na celu podtrzymanie jogo znacznego ciężaru
(zob. również kolejne rozdziały).
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2. Dane techniczne

2.1

4,72m (16 ft.)
PowerActive™
SWIM SPA

WYMIARY NIECKI:
472 cm x 236 cm x 134 cm.
DŁUGOŚĆ UŻYTECZNA DO PŁYWANIA
284 cm.
CIĘŻAR NETTO
1160 kg.
MAKS. MASA CAŁKOWITA
8800 kg.
ŚREDNIA POJEMNOŚĆ UŻYTKOWANIA
7650 l
WYPOSAŻENIE
1 pompa dwubiegowa (3 Hp)
1 pompa o pojedynczej prędkości (4 Hp)
1 grzejnik elektryczna (3 kW)
POBÓR PRĄDU
23A: gdy pompy są włączone, grzejnik elektryczny
jest wyłączona
36A: przy włączonych pompach grzejnik elektryczny jest włączona
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2.2

5,64m (19 ft.)
PowerActive™
SWIM SPA
WYMIARY NIECKI:
564 cm x 236 cm x 134 cm.
DŁUGOŚĆ UŻYTECZNA DO PŁYWANIA
376 cm.
CIĘŻAR NETTO
1370 kg.
MAKS. MASA CAŁKOWITA
10400 kg.
ŚREDNIA POJEMNOŚĆ UŻYTKOWANIA
9050 L
WYPOSAŻENIE
1 pompa dwubiegowa (3 Hp)
1 pompa o pojedynczej prędkości (4 Hp)
1 grzejnik elektryczna (3 kW)
POBÓR PRĄDU
23A: gdy pompy są włączone, grzejnik elektryczny
jest wyłączona
36A: przy włączonych pompach grzejnik elektryczny jest włączona
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2.3 Parametry elektryczne
PODCZAS MONTAŻU NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW I PODANYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
1. UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INSTRUKCJE
2. Instalacja elektryczna musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie ze wszystkimi krajowymi,

regionalnymi i lokalnymi przepisami obowiązującymi w momencie montażu. INSTALATOR jest odpowiedzialny za dobór materiałów w zależności od przewidzianego użytkowania, prawidłowe wykonanie prac, weryfikację stanu instalacji,
do którego urządzenie jest podłączane oraz jej zdolności do zapewnienia bezpiecznego użytkowania, konserwacji i
kontroli systemu.

3. Instalacja elektryczna budynku musi być wyposażona w wyłącznik różnicowy o 0,03 A i w sprawny obwód ochronny

(uziemienie). Sprawdzić prawidłowe działanie wyłącznika różnicowego naciskając przycisk test (TEST), który powinien
wyzwolić jego interwencję. Aby 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.

4. Stosować wyłącznie przewody miedziane!
5. M
 ontaż przyrządów elektrycznych oraz urządzeń (gniazdka, wyłączniki, itd.) w pobliżu Swimspa musi być zgodny z

rozporządzeniami prawnymi oraz normami obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie spa zostaje zainstalowane.

6. N
 a listwie zaciskowej zasilającej skrzynkę elektryczną znajduje się zacisk zielonego koloru lub oznaczony „G”, „GR”,

„Grounding” (uziemienie). Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zacisk ten musi być podłączony do
uziemienia instalacji budynku.

7. Istnieją co najmniej dwa zaciski oznaczone słowami „BONDING LUGS” służące do podłączenia do systemu wyrów-

nywania potencjałów ustawionego w strefie wellness; w szczególności należy wykonać wyrównywanie potencjałów
wszystkich zacisków; w szczególności należy osiągnąć ekwipotencjalność wszystkich mas metalowych otaczających spa,
takich jak rury wodociągowe i gazowe, ewentualne metalowe podesty obwodowe itp.
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2.4 Przekrój kabli
Przekroje przewodów muszą brać pod uwagę nie tylko pobór instalacji, lecz również trasę, jaką biegną kable i odległości, wybrane systemy ochronne oraz specyficzne normy dotyczące stałych instalacji elektrycznych obowiązujące w Kraju, w którym zostaje zamontowane Swimspa.
WAŻNA UWAGA:
Podane poniżej dane odnoszą się do kabla zasilającego o maksymalnej długości 15 m; w przypadku większych długości
kabel musi być odpowiednio zwymiarowany. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Wymagania
Urządzenia Swim spa Jacuzzi® są tak zaprojektowane, aby zapewnić optymalną wydajność, gdy są zasilane maksymalną
deklarowaną mocą (konfiguracja fabryczna).

Listwa zaciskowa
1. zacisk przewodu neutralnego
2. zacisk przewodu fazowego
3. zaciski uziemienia
4. Wejście kabla zasilającego (należy zapewnić certyfikowany dławik kablowy o stopniu
ochrony IPX5, odpowiedni do otworu o
średnicy ~ 34,42 mm)
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2.5 Schematy połączeń
Instalacja elektryczna musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie ze wszystkimi krajowymi, regionalnymi i lokalnymi przepisami obowiązującymi w momencie montażu. INSTALATOR jest odpowiedzialny za dobór materiałów w zależności od przewidzianego użytkowania, prawidłowe wykonanie prac, weryfikację stanu instalacji, do którego
urządzenie jest podłączane oraz jej zdolności do zapewnienia bezpiecznego użytkowania, konserwacji i kontroli systemu.
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3 Uwagi dotyczące dostawy
i przenoszenia
Wszystkie Swimspa SwimLife są wyposażone w opakowania odpowiednie do transportu i wysyłki.

Urządzenie może być przewożone za pomocą pojazdu ciężarowego wyposażonego w platformę, jak wskazano, i przenoszenie
przy użyciu dźwignicy.

Podczas przemieszczania przy użyciu dźwignicy, należy upewnić
się, że pasy są oddalone od przewodów rurowych. Pasy nie mogą
się ślizgać i muszą być ustawione w taki sposób, aby nie powodować utraty równowagi ładunku podczas przenoszenia.

W przypadku korzystania z wózka podnośnikowego, należy
upewnić się, że długość wideł do podnoszenia wynosi około 2,5-3
m.

Ostrzeżenia!

• Nie stawiać urządzenia Swimspa pionowo (na jednym z boków).
• Nie unosić urządzenia Swimspa za przewody rurowe ani nie
przemieszczać go w ten sposób.
• Upewnić się, że maksymalny udźwig sprzętu do podnoszenia
jest proporcjonalny do wagi swimspa.
W przypadku ręcznego przemieszczania Swimspa upewnić się, że
zaangażowano odpowiednią liczbę osób. Zachowywać cały czas
maksymalną ostrożność!
• W kwestii montażu zalecamy skontaktować się z zaufanym
sprzedawcą Swimspa.
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4 Podstawa wsporcza - charakterystyka
4.1 Przygotowanie

Aby zainstalować Swimspa, należy wykonać odpowiednią płytę betonową (minimalna grubość: 10cm); jeżeli istnieje
możliwość, że może ona zostać przesunięta wy wyniku ruchów gruntu (z powodu zjawisk związanych z mrozem/odwilżą,
zwłaszcza na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych), zaleca się budowę fundamentów, które są dobrze zakotwione na głębokość.
W celu zbudowania podstawy należy skonsultować się z profesjonalistą w tej dziedzinie.

4.2 Realizacja

Płyta betonowa musi być w stanie utrzymać ciężar około 1500 kg/m2 i być wypoziomowana, gwarantując możliwie płaską
powierzchnię, aby uniknąć ewentualnego pęknięcia (można to sprawdzić, polewając płytę wodą i obserwując, czy tworzą
się kałuże lub miejsca, w których stoi woda). Ponadto zaleca się, aby płyta była nieco większa niż wymiary Swimspa (można ją poszerzyć dalej, jeśli chce się korzystać z podestów wokół swimspa).

4.3 Instalacja na tarasie/antresoli

Ten rodzaj instalacji jest z pewnością najbardziej krytyczny: przechodzące osoby, ich ruch wewnątrz Swimspa oraz działanie pomp przyczyniają się do wytwarzania drgań, które są przenoszone bezpośrednio na podłogę i niższe piętra. Również
w tym przypadku zalecamy skontaktowanie się z profesjonalistą w tej dziedzinie, który na pewno będzie wiedział, jak
znaleźć najlepsze rozwiązanie i zapewnić montaż wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.
Uwaga: Zaleca się również utworzenie systemu odprowadzania wody, który, w przypadku awarii i/lub uszkodzenia instalacji, umożliwia zbieranie i usuwanie wszelkich wycieków wody.

4.4 WAŻNE: poziomowanie ramy wspornikowej

ABSOLUTNIE konieczne jest upewnienie się, że „kliny” (w liczbie od 2-4 na bok, w zależności od modelu) doskonale
opierają się na podstawie, tak aby zapewnić konieczną płaskość i uniknąć odkształceń niecki spa. W przeciwnym razie,
należy umieścić podkładki (dostarczone na wyposażeniu), w sposób przedstawiony poniżej.
Po umieszczeniu Swimspa na betonowej płycie, określić położenie „naklejek/białych linii” (znajdują się na spodzie spa;
są one widoczne na środku „klinów”, tak aby stanowiły punkt odniesienia dla miejsca wstawienia podkładek).
Następnie włożyć podkładki pod „kliny” i wepchnąć je na odpowiednią
głębokość przy użyciu młotka (jeśli nie można ręcznie wsunąć
podkładki pod „klin”, oznacza to, że w tym miejscu nie jest ona
potrzebna).
Należy postąpić w ten sposób z każdym „klinem”, a następnie
należy usunąć tę część podkładki, która wystaje poza ramę.
Gdy wszystkie „kliny” są dobrze oparte na płycie, można napełnić spa.

UWAGI: jeśli rama doskonale opiera się na podstawie, nie ma
potrzeby stosowania klinów.

Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem
powyższych informacji nie są objęte gwarancją.
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Minimalna warstwa 20-25 cm tłucznia
kamiennego (o rozmiarze 2-2,5 cm)

Płyta betonowa
o minimalnej grubości 10 cm
zbrojona siatką metalową

* Rysunki i dane mogą ulec zmianie / montaż każdego Swim Spa jest inny i związany z konkretnymi trudnościami wynikającymi z zastosowanych materiałów i wybranego rodzaju montażu.
** wymagane tylko w przypadku instalacji w regionach charakteryzujących się występowaniem mrozu i odwilży

** szalunek na wylewkę
betonową

poziom
gruntu

472 cm*

** szalunek na wylewkę
betonową

11,5 cm*

Przykład montażu w wersji wolnostojącej (mod. PowerActive™ 4,72 m/16 ft.)
Widok z boku

134 cm*
(wysokość spa)
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Minimalna warstwa 20-25 cm tłucznia
kamiennego (o rozmiarze 2-2,5 cm)

Płyta betonowa
o minimalnej grubości 10 cm
zbrojona siatką metalową

* Rysunki i dane mogą ulec zmianie / montaż każdego Swim Spa jest inny i związany z konkretnymi trudnościami wynikającymi z zastosowanych materiałów i wybranego rodzaju montażu.
** wymagane tylko w przypadku instalacji w regionach charakteryzujących się występowaniem mrozu i odwilży

** szalunek na wylewkę
betonową

poziom
gruntu

564 cm*

** szalunek na wylewkę
betonową

Przykład montażu w wersji wolnostojącej (mod. PowerActive™ 5,64 m/19 ft.)
Widok z boku

11,5 cm*
134 cm*
(wysokość spa)

3

236 cm*

14
kanał na kable elektryczne

Rysunki i dane mogą ulec zmianie / montaż każdego Swim Spa jest inny i związany z konkretnymi trudnościami wynikającymi z zastosowanych materiałów i wybranego rodzaju montażu.

472 cm*

kanał na kable elektryczne

Przykład montażu w wersji wolnostojącej (mod. PowerActive™ 4,72 m/16 ft.)

Widok z góry

płyta betonowa

236 cm*
564 cm*

kanał na kable elektryczne

Rysunki i dane mogą ulec zmianie / montaż każdego Swim Spa jest inny i związany z konkretnymi trudnościami wynikającymi z zastosowanych materiałów i wybranego rodzaju montażu.

kanał na kable elektryczne

kanał na kable elektryczne

Przykład montażu w wersji wolnostojącej (mod. PowerActive™ 5,64 m/19 ft.)

Widok z góry
płyta betonowa
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5 Montaż w wersji zabudowanej lub częściowo zabudowanej
5.1 Specyfikacja komory zabudowy

Gdy swim spa zostaje zabudowane (lub częściowo zabudowane) konieczne jest postawienie betonowych ścian oporowych, które odgradzają ziemię (w ten sposób tworzy się komora, w którym można umieścić swim spa).
Należy upewnić się, że jest się w posiadaniu wszystkich niezbędnych poleceń.
Nie sypać ziemi bezpośrednio na ściany swim spa: uniemożliwi to jakikolwiek dostęp do komory technicznej,
a ponadto rama wspornikowa mogłaby zostać nieodwracalnie uszkodzona! W takim przypadku gwarancja natychmiast
wygasa.

5.2 Podstawa wsporcza

Zob. rozdział 4 niniejszej instrukcji.

5.3 Obwodowa strefa inspekcyjna

Wskazane jest pozostawienie korytarza o szerokości około 60 cm wokół swimspa, aby zapewnić odpowiedni
dostęp podczas prac konserwacyjnych. Obok komory technicznej (mieszczącej pompy, skrzynki elektryczne itp.) wskazane jest pozostawienie miejsca o szerokości około 90 cm.

5.4 Przecieki

NIEZBĘDNE jest stworzenie systemu odprowadzania wody, aby usuwać wodę, która może dostać się do komory zabudowy; w tym celu zaleca się zamontowanie pompy zanurzeniowej, umieszczonej na wysokości komory technicznej.
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(Montaż w wersji zabudowanej lub częściowo zabudowanej)
5.5 Dostęp do strefy poniżej swimspa

Na etapie projektu, należy zadbać o możliwość dostępu do swimspa w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji i/lub usterek. Dostęp musi być możliwy z wszystkich stron i do wszystkich stref Swimspa (dobrym rozwiązaniem
jest użycie zdejmowanych podestów).

5.6 Próba szczelności

Sprawdzić działanie Swimspa i pozostawić je wypełnione wodą na około 48 godzin, aby sprawdzić, czy nie dochodzi do
wycieków.

5.7 Dolna konstrukcja nośna

Swimspa SwimLife jest wyposażona w podstawę nośną (już zainstalowaną w fabryce), która rozkłada ciężar wody równomiernie na całą powierzchnię nośną.
Krawędź Swimspa musi być podparta wspornikami, aby zapobiec odkształceniom.
WAŻNE: ciężar Swimspa musi być podtrzymywany przez podstawę, a NIE przez krawędź!

5.8 Izolacja komory zabudowy

W przypadku zabudowanej wersji montażu, komora, w której będzie się mieściło Swim spa pod powierzchnią ziemi, musi
być odpowiednio zaizolowana, aby zminimalizować koszty eksploatacyjne; można to osiągnąć w następujący sposób:
1) Wykonać ściany obwodowe przy użyciu specjalnych materiałów izolacyjnych

2) Po wykonaniu ścian obwodowych nałożyć materiał izolacyjny na ich wewnętrzną stronę.
5.9 Montaż

Po ustawieniu Swimspa w żądanym miejscu, można zamontować stalowe wsporniki obwodowe i podłączyć urządzenie do
instalacji wodnej i zasilania.

5.10 Dostęp

Oprócz dostępu do komory technicznej, wokół Swimspa musi być zapewniona wystarczająco duża przestrzeń, aby umożliwić jednemu lub kilku technikom interwencję w przypadku awarii lub wadliwego działania.

5.11 Ochrona komory technicznej

Komora techniczna nie może być wystawiona na działanie czynników atmosferycznych i/lub przenikanie wody. Należy
również zapewnić odpowiednią wentylację i, jak już wspomniano, musi być ona łatwo dostępna w przypadku serwisowania lub konserwacji.
Jeśli istnieje realne ryzyko zalęgnięcia się myszy, szczurów itp., absolutnie konieczne jest podjęcie niezbędnych działań w
odpowiednim czasie i, w razie potrzeby, skontaktowanie się ze specjalistyczną firmą.
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18
472 cm*

~ 90 cm*
komora techniczna

właz
dostępowy

~ 60 cm*
(korytarz)

236 cm*

~ 90 cm*
komora techniczna

Pompa
zanurzeniowa

~ 60 cm*
(korytarz)

Rysunki i dane mogą ulec zmianie / montaż każdego Swim Spa jest inny i związany z konkretnymi trudnościami wynikającymi z zastosowanych materiałów i wybranego rodzaju montażu.

~ 60 cm*
(korytarz)

3

~ 60 cm*
(korytarz)

Przykład montażu w wersji zabudowanej (mod. PowerActive™ 4,72 m/16 ft.)

Widok z góry i przekrój
Ściana oporowa
(np. bloczki betonowe)

kanał drenażowy

11,5 cm*

Przekrój poprzeczny (zabudowa całkowita)
236 cm*

Poziom
gruntu

rama
stalowa

rama
stalowa

~ 60 cm*
(korytarz)

rama
stalowa

134 cm*
(wysokość spa)

Ściana oporowa
(np. bloczki betonowe)

~ 60 cm*
(korytarz)

Ściana oporowa (np.
bloczki betonowe)

Pompa
zanurzeniowa
** szalunek
na wylewkę
betonową

** szalunek
na wylewkę
betonową

kanał
drenażowy

Płyta betonowa o minimalnej grubości 10 cm zbrojona siatką metalową
Minimalna warstwa 20-25 cm tłucznia
kamiennego (o rozmiarze 2-2,5 cm)

Przekrój poprzeczny (zabudowa częściowa)
236 cm*

zdejmowany
podest

podest
wyniesiony

~ 60 cm*
(korytarz)

~ 60 cm*
(korytarz)

rama
stalowa

Ściana oporowa
(np. bloczki betonowe)

Ściana oporowa
(np. bloczki betonowe)

Pompa
Pompa
zanurzezanurzeniowa
niowa
** szalunek
na wylewkę
betonową

** szalunek
na wylewkę
betonową

134 cm*
(wysokość spa)

rama
stalowa

rama
stalowa

Poziom
gruntu

11,5 cm*

* Rysunki i dane mogą ulec zmianie / montaż każdego Swim Spa jest inny i związany z konkretnymi trudnościami wynikającymi z zastosowanych materiałów i wybranego rodzaju montażu.
** wymagane tylko w przypadku instalacji w regionach charakteryzujących się występowaniem mrozu i odwilży

kanał
drenażowy

Płyta betonowa o minimalnej grubości 10 cm zbrojona siatką metalową
Minimalna warstwa 20-25 cm tłucznia
kamiennego (o rozmiarze 2-2,5 cm)
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Widok z boku / przekrój poprzeczny
(mod. PowerActive™ 4,72 m/16 ft.)

Ściana oporowa
(np. bloczki betonowe)

472 cm*
Poziom
gruntu

rama
stalowa

~ 60 cm*
(korytarz)

rama
stalowa
rama
stalowa

** szalunek
na wylewkę
betonową

Przypisy:

20

Minimalna warstwa 20-25 cm tłucznia
kamiennego (o rozmiarze 2-2,5 cm)

* Rysunki i dane mogą ulec zmianie / montaż każdego Swim Spa jest inny i związany z konkretnymi trudnościami wynikającymi z zastosowanych materiałów i wybranego rodzaju montażu.
** wymagane tylko w przypadku instalacji w regionach charakteryzujących się występowaniem mrozu i odwilży

słupy podporowe

11,5 cm*

Ściana oporowa
(np. bloczki betonowe)

rama
stalowa

134 cm*
(wysokość spa)

rama
stalowa

Poziom
gruntu

~ 90 cm*
komora techniczna

rama
stalowa

wyniesiony
wspornik na sprzęt

kanał
drenażowy

Płyta betonowa o minimalnej grubości 10 cm zbrojona siatką metalową
** szalunek
na wylewkę
betonową

Pompa
zanurzeniowa

Przypisy:
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22
564 cm*

~ 90 cm*
komora techniczna

właz
dostępowy

~ 60 cm*
(korytarz)

236 cm*

~ 90 cm*
komora techniczna

Pompa
zanurzeniowa

~ 60 cm*
(korytarz)

Rysunki i dane mogą ulec zmianie / montaż każdego Swim Spa jest inny i związany z konkretnymi trudnościami wynikającymi z zastosowanych materiałów i wybranego rodzaju montażu.

~ 60 cm*
(korytarz)

~ 60 cm*
(korytarz)

Przykład montażu w wersji zabudowanej (mod. PowerActive™ 5,64 m/19 ft.)

Widok z góry i przekrój
Ściana oporowa
(np. bloczki betonowe)

kanał drenażowy

11,5 cm*

Przekrój poprzeczny (zabudowa całkowita)
236 cm*

Poziom
gruntu
rama
stalowa

rama
stalowa

~ 60 cm*
(korytarz)

rama
stalowa

134 cm*
(wysokość spa)

Ściana oporowa (np.
bloczki betonowe)

~ 60 cm*
(korytarz)

Ściana oporowa (np.
bloczki betonowe)

Pompa
zanurzeniowa
** szalunek
na wylewkę
betonową

** szalunek
na wylewkę
betonową

kanał
drenażowy

Płyta betonowa o minimalnej grubości 10 cm zbrojona siatką metalową
Minimalna warstwa 20-25 cm tłucznia
kamiennego (o rozmiarze 2-2,5 cm)

Przekrój poprzeczny (zabudowa częściowa)
zdejmowany
podest

236 cm*
podest
wyniesiony

Poziom
gruntu

rama
stalowa

~ 60 cm*
(korytarz)

134 cm*
(wysokość spa)

rama
stalowa

11,5 cm*

* Rysunki i dane mogą ulec zmianie / montaż każdego Swim Spa jest inny i związany z konkretnymi trudnościami wynikającymi z zastosowanych materiałów i wybranego rodzaju montażu.
** wymagane tylko w przypadku instalacji w regionach charakteryzujących się występowaniem mrozu i odwilży

~ 60 cm*
(korytarz)

Ściana oporowa (np.
bloczki betonowe)

rama
stalowa

Ściana oporowa (np.
bloczki betonowe)

Pompa
zanurzeniowa
** szalunek
na wylewkę
betonową

** szalunek
na wylewkę
betonową
Płyta betonowa o minimalnej grubości 10 cm zbrojona siatką metalową
Minimalna warstwa 20-25 cm tłucznia
kamiennego (o rozmiarze 2-2,5 cm)

kanał
drenażowy
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Widok z boku / przekrój poprzeczny
(mod. PowerActive™ 5,64 m/19 ft.)

Ściana oporowa
(np. bloczki betonowe)

564 cm*
Poziom
gruntu

rama
stalowa

~ 60 cm*
(korytarz)

rama
stalowa
rama
stalowa

** szalunek
na wylewkę
betonową

Przypisy:
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Minimalna warstwa 20-25 cm tłucznia
kamiennego (o rozmiarze 2-2,5 cm)

* Rysunki i dane mogą ulec zmianie / montaż każdego Swim Spa jest inny i związany z konkretnymi trudnościami wynikającymi z zastosowanych materiałów i wybranego rodzaju montażu.
** wymagane tylko w przypadku instalacji w regionach charakteryzujących się występowaniem mrozu i odwilży

słupy podporowe

~ 90 cm*
komora techniczna

Poziom
gruntu

rama
stalowa

wyniesiony wspornik
na sprzęt

rama
stalowa

134 cm*
(wysokość spa)

11,5 cm*

Ściana oporowa
(np. bloczki betonowe)

Płyta betonowa o minimalnej grubości 10 cm zbrojona siatką metalową

** szalunek
na wylewkę
betonową

Pompa
zanurzeniowa
kanał
drenażowy

Przypisy:
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6 Napełnianie i opróżnianie
6.1 Uwagi ogólne

• Zwrócić się do właściwego organu w kwestii odprowadzania wody uzdatnianej chemicznie.
• Napełniając spa nie należy używać wyłącznie wody ze zmiękczacza wody lub ze studni.
• Napełnianie przez skimmer jest optymalnym rozwiązaniem, pozwalającym zredukować/usunąć ewentualne pęcherzyki powietrza

6.2 Montaż wewnątrz budynków

Podczas przygotowywania miejsca montażu należy również uwzględnić podłączenie do instalacji wodnej w celu napełniania/uzupełniania poziomu wody spa, jak i opróżniania urządzenia.
Uwaga: przygotować odpływ w posadzce do odprowadzania ewentualnych wycieków, do jakich może dojść w przypadku
awarii i/lub wadliwego działania.

6.3 Montaż na zewnątrz budynków

Opróżnianie i napełnianie są łatwiejsze w przypadku swimspa instalowanych na zewnątrz budynków: napełnianie, a także
opróżnianie, można przeprowadzić za pomocą gumowego węża do nawadniania ogrodu.
Nie podłączać na stałe rury napełniającej lub odprowadzającej do Swimspa, jeśli montaż przeprowadzany jest w miejscu,
w którym temperatura może spaść poniżej 0 stopni.

7 Alternatywne systemy ogrzewania wody
Więcej informacji można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy Jacuzzi® lub w autoryzowanym centrum serwisowym.

8 Wilgoć, wentylacja i inne aspekty związane z instalacją
wewnątrz budynków
8.1 Wilgoć

Parowanie wzrasta proporcjonalnie do różnicy między temperaturą otaczającego
powietrza a temperaturą wody.
Aby ograniczyć to zjawisko, można ogrzać powietrze do temperatury powyżej 26° C
(w ten sposób kąpiel będzie jeszcze bardziej komfortowa).

8.2 Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na Swimspa musi być wyposażone w okna i system
wentylacji/wyciągowy. Radzimy zwrócić się do profesjonalisty w tej dziedzinie w celu
znalezienia najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla danego typu montażu.

8.3 Pokrywy

W przypadku decyzji o zakupie sztywnej pokrywy, należy pamiętać o jej zakładaniu za
każdym razem, gdy nie korzysta się ze Swimspa. Pomaga to zredukować parowanie i
ograniczyć koszty ogrzewania wody.

8.4 Drenaż

Zastosować powierzchnie antypoślizgowe, ponieważ podłoże, z powodu rozprysków
wody, będzie bardzo śliskie.
Uwaga: przygotować odpływ w posadzce (kratki itp.) do odprowadzenia ewentualnych
wycieków, do jakich może dojść w przypadku awarii i/lub wadliwego działania.
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9 Uwagi na temat pokrywy
9.1 Pokrywa sztywna

Jeśli Swimspa posiada pokrywę, należy zapewnić miejsce do jej przechowywania w czasie, gdy nie jest ona używana (pokrywa składa się z
kilku części, mocowanych za pomocą rzepów).

10 Przepisy i ograniczenia
odpowiedzialności
10.1 Przepisy

Zalecamy skontaktowanie się z właściwym organem w celu ustalenia,
czy do montażu swimspa wymagane jest pozwolenie na budowę, jak
również w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat obowiązujących przepisów budowlanych (odległość do granic nieruchomości, budynków, wymogi związane z ogrodzeniami itp.).

10.2 Wykopy

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopu należy skontaktować
się z lokalnym dostawcą gazu, energii elektrycznej i wody, aby upewnić się, że nie ma żadnych podziemnych rurociągów.

10.3 Wykwalifikowany personel

UWAGA: Zalecamy skontaktowanie się z wykwalifikowanym
personelem w celu przeprowadzenia wszystkich prac przygotowawczych/montażu basenu, dostarczając kopię niniejszego
dokumentu.
Kierownik robót musi uwzględnić niniejsze specyfikacje podczas realizacji prac, zgodnie z przepisami i zaleceniami związanymi z konkretnym modelem.

10.4 Narażenie na działanie promieni słonecznych

Długotrwałe wystawienie na działanie promieni słonecznych może uszkodzić materiał, z którego
została wykonana niecka basenu spa, z względu na jego zdolność pochłaniania ciepła (szczególnie
w przypadku ciemnych kolorów). Gdy spa ie jest używane, nie należy pozostawiać go na słońcu
bez odpowiedniej ochrony (pokrywa, altana itp.).
Pokrowiec należy trzymać na wannie spa nawet po opróżnieniu (i podczas zimowania).
Wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania tych ostrzeżeń nie są objęte gwarancją.
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