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UBBINK®-altaiden rakenne ja perustaminen
HUOM: Tarkista rakennusmääräykset!
UBBINK® -altaiden rakenteissa on käytetty pohjoismaista mäntyä. Altaiden yläreunukset ovat pohjoismaista harmaapihtaa. Kasvuolosuhteet ovat
haasteelliset vaativan ilmaston vuoksi. Siksi puu on hyvin hienosyistä, oksakohdat ovat pienemmät, ja mekaaninen lujuus on eräs havupuulajien parhaita.
Toisin kuin muut puulajit, tämä puulaji ei luonnostaan kestä hyvin kulutusta ulkokäytössä. Puulla on kuitenkin eräs mielenkiintoinen ominaisuus: se
voidaan kyllästää. Tämä tarkoittaa sitä, että puun pinta käsitellään sienitautien ja hyönteisten torjunta-aineella.
Käsittelyn tehokkuus riippuu käytettävistä materiaaleista ja menetelmistä. Kyllästetty puu jaetaan eri luokkiin käytön perusteella. Luokan 1 tuotteet
sopivat täysin kuivassa ympäristössä tapahtuvaan käyttöön ja luokan 5 tuotteet sopivat kaikkein vaativimpiin käyttöympäristöihin (esim. merelle).
Ubbink® allasrakenteet on käsitelty luokan 4 vaatimusten mukaisesti eli puumateriaali sopii jatkuvasti märkään käyttöympäristöön ja voi olla
kosketuksissa maaperän kanssa. Varmistaaksemme erinomaisen laadun vaadimme, että käsittelyyn käytetään sertifioituja tuotteita ja käsittelylaitoksella
on CTB-P + -sertifiointi, joka takaa kaikkien UBBINK® -puuosien laadukkaan kyllästämisen alusta loppuun saakka.

UBBINK® -allasrakenteet
Kaikki mallimme on valmistettu pohjoismaisesta 45 mm paksusta mäntypuusta.
Kaikki puumateriaalimme on varustettu ponttiliitoksella, mikä tekee rakenteesta erityisen kestävän. Kokoamistapoja on kolme ja sopiva
tapa valitaan altaan muodon mukaan.

1 / Osien toisiinsa lukitseminen.

2 / Kokoonpano vahvistetulla lukituksella.
Menetelmä on sama kuin perinteisessä lukituksessa, mutta rakenne on varustettu myös metallisella
tukirakenteella (vahvike), jonka tarkoituksena on parantaa pitkien sivujen jäykkyyttä. Tätä menetelmää
käytetään suuremmissa kahdeksankulmaisissa altaissa. Metallivahvikkeet on huomioitava (1-3 per malli)
altaan pohjaa valettaessa.

3 /Pylväsasennus-palkkien kanssa
Itse kehittämässämme innovatiivisessa kokoamismenetelmässä hyödynnetään pystysuorien puupylväiden
tukemia palkkeja koko rakenteen jäykkyyden varmistamiseksi. Sivut muodostuvat useista perättäisistä
pylväs- ja palkkisarjoista. Rakenne ankkuroidaan betonialustaan. Tämän innovaation ansiosta voidaan
rakentaa suorakulmaisia altaita.

Patentoitu rakenne EP2415952

UBBINK®-altaiden rakenne

Puu on uritettu ja lovettu molemmista päistä. Osat yksinkertaisesti sopivat yhteen ja altaan muoto ilmenee
urien kulmasta suhteessa palkkeihin. Tämä perinteinen puurakentamisen menetelmä sopii pyöreille ja
kahdeksankulmaisille altaille.
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Puun autoklaavikäsittelyn vaiheet
Puun autoklaavikäsittelyn vaiheet
Kaikki tuotteemme on käsitelty autoklaavilla, mikä takaa niiden sertifioidun kyllästyksen ja pitkän käyttöiän.

Puu laitetaan
autoklaaviin.

Tyhjiö poistaa
ilmaa
autoklaavista.

Autoklaavi täytetään
kyllästysaineella.

Autoklaavi
paineistetaan ja aine
imeytetään puuhun.

Kyllästysaine
poistetaan ja
mahdollinen jäljelle
jäänyt neste
poistetaan tyhjiön
avulla.

Puu on nyt
kyllästetty.

Puu on materiaali, joka pysyy luonnollisena

Puu on luonnonmateriaali, joten siinä voi olla kauneusvirheitä. Useimmat niistä ovat normaaleja, eivätkä
ulotu pintaa syvemmälle.
Tällaiset puutteet eivät kuulu takuuseen, koska ne eivät vaikuta altaan kestävyyteen.

Halkeamat ja painaumat

Pihka

Värisävyn erot

Oksakohdat

Autoklaavituotteiden sävyerot

Pinnallinen home

Halkeamat ja painaumat

Puu kutistuu ja laajenee kosteuden ja lämpötilan vaikutuksesta.
Kuivuus saa puun kutistumaan epätasaisesti ja puun pintaan ilmestyy pieniä halkeamia. Tällaiset halkeamat voivat olla silmiinpistäviä, mutta ne eivät
kuitenkaan heikennä tuotteen mekaanisia ominaisuuksia tai lujuutta.

Pihka

Havupuiden autoklaavikäsittelyn aikana puun pintaan voi kertyä pihkaa tyhjiön ja paineen vaihtelun seurauksena. Pihkan voi poistaa sopivalla työkalulla
huolellisesti raaputtamalla.

Värisävyn erot

Kaikkien puulajien väri vaihtelee. Puun altistuminen UV-säteilylle vähentää niitä merkittävästi.

Oksakohdat

Oksakohdat ovat puun oksien jättämiä jälkiä. Pyrimme käyttämään mahdollisimman vähäoksaista puuta.

Autoklaavituotteiden sävyerot

Autoklaavissa käsitellyn puun pinnassa on usein vihertäviä tai valkoisia jälkiä, jotka häviävät ajan myötä.

Pinnallinen home

Puu on herkkä mikroskooppisten sienien aiheuttamalle homeelle. Tämä on pinnallinen ilmiö, jota lämpö, kosteus ja puutteellinen ilmanvaihto tehostavat.
Home näkyy yleensä vaalean- tai tummansinisinä läiskinä. Home lähtee pois pyyhkimällä ja altistamalla puupinta ulkoilmalle. Muista, että luokan 4 puulajit on
käsitelty sienien muodostumista ehkäisevillä aineilla.
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Puisen UBBINK® -altaan asentaminen on todella helppoa! Tarvitset:

Lapio, harava, vasara, leka, vatupassi, saha, pora, poranterät,
ruuvimeisselit (ristipää ja talttapää), kaksipuolinen teippi ja teflonnauha.
Altaan asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Altaan asentaminen kestää
noin 48–72 tuntia. Ei sisällä pohjan valamiseen ja altaan vedellä
täyttämiseen kuluvaa aikaa. Joidenkin altaiden asentamiseen voidaan
tarvita kolme henkilöä, ja asentaminen voi myös kestää pidempään.
Nämä tiedot löytyvät kaikista käyttöoppaista.

Miksi allas tulisi pystyttää betonialustalle?Altaan

asentaminen betonialustalle on tärkeää altaan vakauden ja takuun
voimassaolon varmistamiseksi. Alustan paksuus vaihtelee 10 - 20 cm välillä
veden painon ja määrän mukaan. Varmista myös, että pohja on tasainen ja
suora.
Suurempien Océa -altaiden osalta on hyvä muistaa, että pohjaan on
tehtävä syvennys metallivahvikkeille. Tämä on välttämätöntä altaan
rakenteen asianmukaisen säilymisen kannalta.
Tiedot alustan sijoituksen sekä mittojen osalta löytyvät ohjekirjasta.

”Kiila” auttaa pystyttämään altaan sivut:
Toimituksen mukana on puukappale, jota
käytetään suojakiilana lekan ja uima-altaan
puurakenteiden välissä. Kiila auttaa
suojaamaan puuhun tehdyt urat.

48/72 H

Sijoita uima-allas siten, että keräin asettuu yleisintä tuulensuuntaa vastaan,
se helpottaa pintaroskien poistamista.

Lisätietoja löytyy
asennusohjeista.

UBBINK®-altaiden asentaminen

Maansiirtoon ja rakentamiseen sopivat
työkalut:
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Asentaminen ja asennustavat
Osittain maansisään tai
maanpinnan kanssa
tasapintaan asennettava allas

Varmista, että kaikki tarpeelliset osat ovat käytettävissä ennen altaan
asentamisen aloittamista.
TÄRKEÄÄ: Jos päätät asentaa altaan tasapintaan maanpinnan kanssa
tai jättää sen hiukan maanpinnan yläpuolelle, pumppu ja
suodatinyksikkö on asennettava erilliseen ja vesitiiviiseen paikkaan ja
samaan tasoon altaan kanssa. Suodatinyksikön on aina oltava
vedenpinnan alapuolella, jotta se toimisi oikein.
VAROITUS! Maanpinnan kanssa tasapintaan tai hiukan maanpintaa
korkeammalle asennettu allas on varustettava maakohtaisia vaatimuksia
vastaavilla ja hukkumiselta suojaavilla turvavarusteilla (kansi, hälytys,
aita jne.) ennen altaan täyttämistä vedellä.

Puinen uima-allas voidaan asentaa
kolmella tavalla. Allas voidaan asentaa
kokonaan maan päälle, hiukan
maanpinnan yläpuolelle tai maanpinnan
kanssa tasapintaan. Valinta riippuu
maan kaltevuudesta ja kovuudesta ja
myös maansiirtotöiden helppoudesta ja
altaan toivotusta ulkonäöstä.

maanpinnan yläpuolella osittain maanpinnan yläpuolella

Maanpinnan kanssa tasapintaa tai hiukan maanpintaa
korkeammalle asennettava allas on aina asennettava
valetun betonipohjan päälle altaan vakauden ja takuun
voimassaolon varmistamiseksi.

Täysin upotettu

VAROITUS! Maanpinnan kanssa tasapintaan tai
hiukan maanpintaa korkeammalle asennettu allas on
varustettava maakohtaisia vaatimuksia vastaavilla ja
hukkumiselta suojaavilla turvavarusteilla (kansi,
hälytys, aita jne.) ennen altaan täyttämistä vedellä.

Erilliset puiset tikkaat voidaan irrottaa kaikista
altaistamme lasten turvallisuuden varmistamiseksi

Kaikkien altaiden mukana on
perusteelliset asennusohjeet helpompaan
asentamiseen.
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Suojaa altaan ulkoseinä sateelta kuplamaisella HPDE-levyllä (tuotenro
7504635, ei sisälly toimitukseen). Levyn korkeuden on vastattava
täyttökorkeutta. Levy suojaa altaan puuseiniä täytön aikana. Aseta
kuplapuoli vasten allasrakennetta, jotta märän penkereen ja altaan
seinämien väliin jää ilmarako.
Täytä uima-allas vedellä ennen kuin täytät altaan reunat hakkeella. Levitä
hakea vasta altaan täyttämisen jälkeen ja varmista, että altaan rakenteessa
ei tapahdu muutoksia.
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Vahvuudet
Metallivahvikkeet ja reunatuet suuremmille kahdeksankulmaisille altaille
Teräsrunko (vahvistetut seinät) altaiden pidemmille sivuille
Kahdeksankulmaisten uima-altaiden pidemmät sivut on varustettava teräksisillä seinävahvikkeilla
(mallista riippuen 1-3 teräskehikkoa), jotka takaavat pitkien sivujen vakauden ja estävät seinien
pullistumisen.
Nämä teräskehikot sijoitetaan ja asennetaan betonialustaan ja peitetään laastilla. Tarkemmat tiedot
löytyvät kokoamisohjeista.

Teräsrungot kootaan ja sijoitetaan ennen betonilevyn valua ja sitten se betoniin.

HORISONT ENTERPRISES LTD OY
Atomitie 5e
00370 HELSINKI
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Asentaminen ja asennustavat

Kaikissa kahdeksankulmaisissa uima-altaissa on puiset
seinävahvikkeet, jotka tekevät altaasta entistäkin lujemman.

Puisten uima-altaiden käyttö ja huolto
iHuolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa terveyden ja erityisesti lasten terveyden.
1. VEDEN KÄSITTELY
Uima-altaasi on asennettu!
Ennen ensimmäistä uintikertaa on tärkeää valmistella vesi.
Uima-altaaseen kertyy käytön myötä kaikenlaista likaa, kuten kasvien jäänteitä, pölyä, multaa, hikeä, sylkeä, hiuksia, rasvaa jne.
Allasvesi tulee suojata tällaiseltä likaantumiselta erilaisten mikro-organismien kehittymisen välttämiseksi.
Tätä varten on noudatettava muutamia yksinkertaisia sääntöjä:
- Muista käyttää suodatinta päivittäin, sillä uiminen saastuttaa allasta kaikkein eniten. Säädä suodatuksen kesto veden lämpötilan mukaan. Mitä korkeampi veden
lämpötila on, sitä suotuisammat olosuhteet ovat bakteereille.

Veden lämpötila
Suodatuksen kesto

< 10°
2h

10-12°
4h

12-16°
6h

16-24°
8h

24-27°
10-12h

27-30°
-> 20h

Epäpuhtaudet on poistettava puhdistamalla suodatusjärjestelmä säännöllisesti, käytettävän suodatusjärjestelmän tyypistä riippumatta.

Hiekkasuodatin

Hiekan likaantuessa veden kierto heikkenee ja paine kasvaa. Puhdistusohjeet löytyvät suodatusyksikön huolto-ohjeista.
• Tutki uima-altaan vesi. Muista tarkistaa pH-arvo (veden happamuus tai alkalisuus) kerran viikossa. Arvon tulisi aina
olla 7,2 -7,6. Jos pH-arvo on väärä, vedenkäsittelytuotteet eivät välttämättä toimi yhtä tehokkaasti, ja veteen voi
muodostua kloramiineja tavanomaista nopeammin (epämiellyttävä haju, limakalvojen ärsytys jne.) ja metalliosat
voivat ruostua.
• Käsittele vesi säännöllisesti: Viikoittainen desinfiointi (bromi, kloori, aktiivinen happi jne.) bakteerien poistamiseksi
auttaa välttämään heikkoon vedenlaatuun liittyvät ongelmat. Kahden viikon välein tehtävä leväkäsittely auttaa
torjumaan levät tehokkaasti.

i Kloorattujen tuotteita käytettäessä ja varastoitaessa on muistettava, että ne ovat vaarallisia aineita, joita voi

käyttää ja säilyttää vain valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä sekoita kemikaaleja keskenään. Säilytä tuotteet tiiviisti
suljetuissa astioissa viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa, jossa ne eivät altistu suoralle auringonvalolle. Jos käytät
astiaa tuotteiden mittaamiseen, huuhtele se huolellisesti jokaisen käytön jälkeen. Lue etiketin turvallisuusohjeet ja
toimintaohjeet aina huolellisesti. Pidä kaikki kemikaalit poissa lasten ulottuvilta.
• Poista roskat altaasta päivittäin mahdollisimman perusteellisesti verkon avulla (pudonneet lehdet, kuolleet hyönteiset jne.), ja puhdista vesijohto säännöllisesti
poistaaksesi vesijohtoon kertyneen rasvan.
• Tyhjennä pumpun kori. Aivan kuten keräinkin, myös pumpun kori on tyhjennettävä säännöllisesti mahdollisimman tehokkaan suodatuksen varmistamiseksi.
• Kerran vuodessa: puhdista suodatin, vaihda kolmasosa tai puolet altaan vedestä vettä ja huolla allas huolellisesti myös talvella pitääksesi allasveden puhtaana.
• Vaihda uima-altaan vesi kokonaan 3–4 vuoden välein.

Ongelmat ja niiden korjaaminen:
ONGELMA
1. Vesi on kirkasta mutta siinä on vihertävä
tai ruskehtava sävy.
Altaan reunoissa on runsaasti ruskeita
tahroja.
2. Vedessä on keltainen tai ruskehtava sävy

SYYT
Altaan täyttämiseen käytettävässä vedessä on
hapettuneita metallisuoloja (rauta tai kupari).
pH-arvo on liian matala. Metalliosien korroosio
Altaan täyttämiseen käytetty vesi sisältää runsaasti
rautaa tai mangaania
Vedessä on orgaanisia ja kolloidisia epäpuhtauksia

3. Vesi maitomaista ja sameaa
Epäorgaaniset aineet lisäävät veden kovuutta
4. Altaan reunoissa limanvihreitä saostumia

Se on levää

KORJAAMINEN
Tarkista pH-taso. Lisää veteen kalsiumia ja
metallin stabilointiainetta, kun täytät altaan.
Puhdista suodatin. Poista sedimentti ja suodata
jatkuvasti
Katso kohta 1.
Käytä kloorikäsittelyyn tarkoitettua ainetta.
Puhdista suodatin.
Poista sedimentti ja suodata jatkuvasti
Tarkista pH-taso. Lisää veteen kalsiumia ja
metallin stabilointiainetta, kun täytät altaan.
Käytä kloorikäsittelyyn tarkoitettua ainetta.
Käsittele levänpoistoaineella.

6 Ihon ja silmien ärtyminen ja
epämiellyttävä haju

Tarkista pH-taso. Lisää veteen kalsiumia ja metallin
Nämä ovat kovan veden aiheuttamia kalsiumsaostumia stabilointiainetta. Jos uima-allas on tyhjä, puhdista se
uima-altaan kalkinpoistoaineella.
Säädä pH-taso. Käytä kloorikäsittelyyn tarkoitettua
Vedessä on klooriyhdistettä (klooriamiinit)
ainetta. Lisää altaaseen makeaa vettä.

7. Korroosiota

pH-arvo on liian matala

5. Altaan reunat näyttävät epätasaisilta
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Nosta pH-arvo 7 - 7,4

2.

ALTAAN RAKENTEEN KUNNOSSAPITO
Puu on eloperäistä ainesta, jonka kosteus ja lämpötila vaihtelevat. Ajan mittaan puu voi turvota, tai siinä voi ilmetä erilaisia pieniä halkeamia. Tällaiset

tapahtumat eivät millään tavalla muuta puun kestävyyttä tai materiaalien kestävyyttä. Myös altaan sivut saattavat vääntyä veden paineen vuoksi. Tätä tapahtuu
yleensä keski- ja alaosan puurakenteissa (reunoihin kohdistuu maksimaalinen veden paine). Tämä on normaalia. Jos että uima-allas on koottu ohjeiden
mukaisesti, ei ole syytä huolestua rakenteiden kestävyydestä. Korkeassa paineessa tehty autoklaavikäsittely suojaa puuosat hyönteisten ja sienten aiheuttamilta
vahingoilta. Tämä käsittely antaa puulle sen vihertävän sävyn, joka ei ole ihmisille vaarallinen. Vihreä sävy haalistuu ajan myötä. Haalistumiseen vaikuttaa
pinnan altistuminen suoralle auringonvalolle, ja lopuksi puupinta muuttuu asteittain hopeanharmaaksi. Tätä prosessia voidaan hidastaa lasituksella tai
suojaavalla öljyllä, jota tulisi levittää muutaman viikon välein uima-altaan asentamisen jälkeen. Käsittely vahvistaa rakennetta ja tasoittaa kyllästyksen
aikaansaamaa vihreää sävyä.

Vuoraus on joustava PVC-kalvo, joka on poikkeuksellisen hauras.

Siksi on varmistettava, että uima-altaan vesi on täysin puhdasta ja että pH-arvo ei ole liian korkea.
- Vesiraja altistuu likaantumiselle eniten, joten se on puhdistettava säännöllisesti asianmukaisilla tuotteilla. Liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita ei saa
käyttää.
- Älä koskaan levitä mitään laimentamatonta käsittelyainetta vuorauksen päälle, sillä se voi aiheuttaa värinmuutoksia. Näiden tuotteiden kiinteä aines on
ensin liuotettava kloorihajottajaan tai keräimen koriin.
- Suodatusjärjestelmän pysäyttämisen jälkeen allas on käsiteltävä sammaloitumisen ja kalkkisaostumien välttämiseksi. Tämä on erityisen tärkeää talvella.

Älä koskaan tyhjennä uima-allasta kokonaan. Älä koskaan jätä allasta yli 24 tunniksi tyhjilleen, sillä vuoraus voi vääntyä, haljeta jne.

Vuorauksen tahrat: syyt ja ratkaisut
TAHRAN
VÄRI
Valkoinen

MAHDOLLISET SYYT
1. Materiaali on värjäytynyt altistuttuaan
kemikaalille (kloori)

Valkoinen/harmaa 1. Kalsiumsaostumat

Vaaleanpunainen

1. Kalvon alle on jäänyt kosteutta ja
sinne on kertynyt bakteereja

MITÄ TULISI TEHDÄ?
1.

Ei voi korjata

1. Tyhjennä uima-allas, puhdista se koneella, täytä allas, varmista oikea vesimäärä ja lisää veteen kalsiumin
poistoon tarkoitettua ainetta.
1. Matalampi pH-arvo ja veden lämpötila; käsittele ja anna suodattimen käydä 48 tuntia keskeytyksettä.
Estä bakteerien kertymien varmistamalla, että veden pH-taso on 7-7,4.

Vihreä

1. Levää
Auringonvalo ja hapettavat aineet ovat
2. heikentäneet veden laatua

1. Varmista oikea pH-taso, tee käsittely ja anna suodattimen käydä keskeytyksettä 48 tuntia.
Puhdista allas koneella.
2. Käytä kalkinpoistoainetta, harjaa tahrat pois ja imuroi jäänteet pois.

Oranssi/ruskea

1. Kuollutta levää
2. Vedessä on rautaoksidia tai kuparia

1. Harjaa altaan reunat ja imuroi jäänteet.
2. Matalampi pH-taso ja veden lämpötila, harjaa tahrat ja imuroi jäänteet

1.
Musta

Vuoraus on
tahmea tai
siinä on rasvaa

Kalvon alle on jäänyt kosteutta ja sinne on
kertynyt bakteereja

2. Vedessä on raskasmetalleja (rauta, hopea jne.)

1. 1.Laske pH-tasoa ja veden lämpötilaa, suorita käsittely ja anna suodattimen käydä keskeytyksettä 48 tuntia.
Estä bakteerien kertymien varmistamalla, että veden pH-taso on 6,8 -7
2.Laske pH-tasoa ja veden lämpötilaa, harjaa tahrat pois ja imuroi jäänteet.

1. Levää

1. Varmista oikea pH-taso, tee käsittely ja anna suodattimen käydä keskeytyksettä 48 tuntia. Puhdista allas

2. Vedessä on raskasmetalleja (rauta, hopea jne.)

2. Matalampi pH-taso ja veden lämpötila, harjaa tahrat ja imuroi jäänteet

Talvihuolto on olennainen osa altaan kunnossapitoa. Huollon tavoitteena on välttää levä- ja kalsiumsaostumien kertyminen altaan sisäpuolelle talven aikana.
Lisäämällä veteen talvihuoltoon tarkoitettu ainetta suojaat veden ja altaan myös talvella. Myös altaan puhdistaminen helpottuu uuden kauden alkaessa.
On ehdottoman tärkeää, että uima-allasta ei tyhjennetä kokonaan talven ajaksi (tai muuten pitkäksi aikaa). Itse asiassa altaan tyhjentäminen kokonaan ei
paranna vuorauksen tai altaan rakenteen kestävyyttä, koska vesi toimii myös lämpöä eristävänä aineena ja painolastina. Allas on paremmin suojattu
huonolta säältä, vesi estää seinien läpäisyn (mahdolliset maansiirtymät) ja suojaa allasta maaperän sekä pohjaveden paineelta.
Perusteelliset tiedot suodattimen talvihuollosta löytyvät säiliön mukana toimitettavista käyttöohjeista. Tikkaat kannattaa irrottaa ja siirtää turvalliseen paikkaan.
Turvallisuussyistä tikkaita saa käyttää vain altaaseen pääsyyn. Uima-allas on peitettävä talvikäyttöön sopivalla peitteellä tai paksummalla standardin NF P 90 308
mukaisella suojapeitteellä. Muista myös poistaa lumi säännöllisesti altaan päältä. Kannen käyttö ei kuitenkaan vapauta vastuusta kokonaan. Veden kunto on
tarkastettava säännöllisesti, ja jos vesi alkaa vihertää, se on käsiteltävä klooriliuoksella. Varmista lopuksi, että sadevesi pääsee valumaan kunnolla altaasta poispäin.

4. ALTAAN PURKAMINEN
Allas voidaan purkaa, mutta sen purkamista ei suositella. Purkaminen voi vahingoittaa komponentteja, ja vuorauksen takaisin paikoilleen asettaminen on
enemmän kuin haasteellista.

Käyttö ja ylläpito

3. TALVIHUOLTO JA TURVALLISUUS
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UBBINK® -altaan asennuskaavio
Malli: OCEA uima-allas 400 x 610 - H 130 cm
Keräin
Yläreunus

Hiekkasuodatin

Eriliset puutikkaat

Anodisoitu alumiini lista

Tikkaat
Takaisin virtaus

Pistoke
(IP44)
Tukipylväs

3,50 m min.

6-tieventtiili

Puurunko
Metallikiinnike

2 m min.
Betonialusta

Geotextiiilihuopa
Pumppu

Vuoraus

Vuorauksen kisko
Imun
liitäntäpistoke

• Metallikehikko: Vahvistaa kahdeksankulmaisen mallin pidemmät sivut.
Asennetaan betonipohjaan rakenteen alle. Tästä syystä on tärkeää tehdä
syvennykset pohjaan betonia valettaessa.

• Yläreunus: Altaan yläreuna. Voidaan tehdä puusta (harmaapihta).

• Betonialusta: Ehdottoman tärkeä altaan vakauden ja muodon
säilyttämiseksi altaan koosta riippumatta.

•Pumppu: Varmistaa veden virtaamisen ja mahdollistaa siten veden suodattamisen.

• Erilliset puutikkaat: Tikkaiden avulla kiivetään altaaseen ja sieltä pois.
Tikkaat voidaan irrottaa, jotta lapset eivät pääse altaaseen.

• Tukipylväs: Kaikkien seinien vahvike, joka varmistaa
altaan kestävyyden.

• Ruostumattomat terästikkaat: Tikkaiden avulla kiivetään altaaseen ja
sieltä pois. Tikkaat on kiinnitetty yläreunukseen erityisellä ankkuroinnilla,
joka voidaan irrottaa.

• Imurin liitäntä: Altaan seinässä oleva liitäntä imurin automaattista
kytkentää varten. Estää keräimen likaantumisen.

• Geotekstiilihuopa: Kevyt alushuopa, joka suojaa vuorausta maaperän ja
reunojen epätasaisuuksilta.
• Hiekkasuodatin: Pumppuun kytketty suodatin suodattaa altaan veden.
Suodattimen on pystyttävä käsittelemään vesimäärä 4 tunnissa optimaalisen
suodatuksen varmistamiseksi.
• Anodisoitu alumiinipinta: Altaan viimeistelevä osa yläreunuksen nurkissa,
joka toimii samalla myös mekaanisena tukena estämällä yläreunuksen
päätyjen vääntymisen.
• Vuoraus: Altaan muodon mukaisesti muotoilu (hitsattu) PVC-kangas.
Tiivistää altaan.

•Kiskon vuoraus: Vuorauksen yhteyteen reunaan kiinnitettävä muovilevy.
• Takaisinvirtaus: Palauttaa suodatetun veden takaisin altaaseen. 1 tai 2
mallista riippuen.
• Keräin: Mahdollistaa veden siirtymisen suodatusyksikköön. Varustettu
korilla, joka kerää roskat pois pintavedestä.
• 6-tieventtiili: Venttiilin avulla voi muuttaa suodatusyksikön toimintoja
(suodatus, kierto, pesu, huuhtelu, talvihuolto ja tyhjennys)

• Puumateriaali: Puurakenteen perusosa. Valmistettu käsitellystä pohjoisten alueiden männystä ja mahdollistaa altaan asentamisen osittain
maan alle tai tasapintaan maanpinnan kanssa.
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Azuran uima-altaat

Years

MAANPINNAN TASOSSA

OSITTAIN UPOTETTU

UPOTETTU

Helppoja asentaa ja ne antavat sinulle iloa puisen uimaaltaan omistamisesta, edulliseen hintaan!
Azura-altaiden laaja valikoima antaa sinulle mahdollisuuden valita haluamasi muotoisen altaan, kahdeksankulmaisista
suorakulmaisiin. Meiltä löydät sopivan altaan kaikille pihoille.
Altaat ovat matalia (120 - 130 cm), joten ne sopivat erinomaisesti myös lapsille! Muista, että lapsia ei saa koskaan jättää yksin
uima-altaan lähelle!

Tuotteet ovat standardin
EN-16582-1 / EN-16582-3 mukaisia
(ranskalaisen Les Laboratoires Pourquery de Lyon’in testaamia)
katso myös sivu 11.

Lastesi turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää!
Älä päästä alle 5-vuotiaita tai uimataidottomia
lapsia uima-altaaseen ilman pelastusliivejä tai
käsivarsikellukkeita. Muista poistaa puiset
tikkaat altaan ulkopuolelta aina käytön jälkeen
estääksesi luvattoman pääsyn uima-altaaseen.

HUOM: Tarkista rakennusmääräykset!
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Azuran uima-altaat
Azura

410

Betonipohja Azura
410 -altaisiin

H 120 cm

4360



Ulkohalkaisija: 410 cm
Sisähalkaisija: 350 cm
Korkeus: 120 cm
Vesimäärä: 8,6 m³
Uima-alue: 8 m2
Mallil

14,1 m2

Isotherm-kansi
sisältyy
hintaan!

vähimmäispaksuus
10 cm

Azura 410 -sisältää alla olevat varusteet

AZURA 410
750014

Tuotenumero
Vuoraus

3775

Tiedot:

Vuoraus 50/100 litteäpohjainen
Väri Adrianmeren sininen

EAN KOODI

Hiekkasuodatusyksikkö
6,0 m3/h - D400

Erilliset puutikkaat 4
askelmaa, irrotettavat
(lasten turvallisuus)

RST teräs tikkaat
3 askelmaa

Antibakteerinen
pohjahuopa
200 gr/m2

Yläreunuksen
galvanoidut kiinnikeet

Azura

200 x 350
H 71 cm

Betonipohja
Azura-altaisiin
(200 x 350)

Tiedot:
Ulkohalkaisija: 200 x 350 cm
Sisähalkaisija: 150 x 300 cm
Korkeus: 71 cm
Vesimäärä: 2,85 m³
Uima-alue: 4,5 m2
Malli
Tuotenumero
Vuoraus

AZURA 200 x350

3000

4500

10,0 m2

vähimmäispaksuus
10 cm

Azura-altaan (200 x 350) sisältää alla olevat varusteet

750017
Vuoraus 75/100 litteäpohjainen
Väri Adrianmeren sininen

Mataluutensa ansiosta
uima-altaassa ei ole kiinteää runkoa,
vaan pitkissä sivuissa on rakenteen vakauttavat
metallivanteet

EAN KOODI

Suodatin patruunalla
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Antibakteerinen
pohjahuopa
200 gr/m2

Anodisoidut
alumiiniset
yläreunuksen
yläreunuksen

Certified by
CONTROL UNION
CU-COC-806464

Azura

250 x 450
H 126 cm
Tiedot:
Ulkomitat: 250 x 450 cm
Sisämitat: 200 x 400 cm
Korkeus: 126 cm
Vesimäärä: 8,9 m3
Uima-alue: 8 m2

Betonipohja Azura Azura altaisiin (250 x 450)
5500

3500

19,3 m2

vähimmäispaksuus
20 cm

Malli

AZURA 250 x 450
750020

Tuotenumero
Vuoraus

Azura-altaan (250 x 450) sisältää alla olevat varusteet

Vuoraus 75/100 litteäpohjainen
Väri Adrianmeren sininen
Hiekkasuodatusyksikkö
6,0 m3/h - D400

EAN KOODI

Erilliset puutikkaat 4
askelmaa, irrotettavat
(lasten turvallisuus)

Antibakteerinen
pohjahuopa
200 gr/m2

RST teräs tikkaat
3 askelmaa

Azura

350 x 505
H 126 cm

Malli

AZURA 350 x 505

Tuotenumero

750023

Vuoraus

Vuoraus 75/100 litteäpohjainen
Väri Adrianmeren sininen

Malli

AZURA 350 x 505

Art. no.
Vuoraus

Betonipohja Azura-altaisiin (350 x 505)

Vuoraus 75/100 litteäpohjainen
Väri tavallinen beige

6050

EAN KOODI
4500

EAN KOODI

www.outsideliving.com

Azura-altaan (350 x 505) sisältää alla olevat varusteet

Hiekkasuodatusyksikkö
6,0 m3/h - D400

Erilliset puutikkaat 4
askelmaa, irrotettavat
(lasten turvallisuus)

RST teräs tikkaat
3 askelmaa

Antibakteerinen

pohjahuopa
200 gr/m2

Neljä pitkää metallijalkaa
ja 4 pitkää
puulevypäällystettä
metallijaloille

27,25 m2

vähimmäispaksuus
20 cm

Patentoitu
rakenne
EP2415952
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Azura Swimming Pools

Tiedot
Ulkohalkaisija: 350 x 505 cm
Sisähalkaisija: 300 x 455 cm
Korkeus: 126 cm
Vesimäärä: 15,8 m³
Uima-alue: 13,6 m2

Azuran uima-altaat
Azura

400 x 750
H 130 cm
Tiedot
Ulkomitat: 400 x 750 cm
Sisämitat: 350 x 700 cm
Korkeus: 130 cm
Vesimäärä: 26,5 m3
Uima-alue: 22,5 m2

Malli

AZURA 400 x 750

Malli

Tuotenumero

750026

Tuotenumero

Vuoraus

Vuoraus 75/100 litteäpohjainen
Väri Adrianmeren sininen

Vuoraus

Azura 400 x 610
3 metallivahviketta.
Varmista, että betonialustaan
tehdään kolme syvennystä:
L 10 x D 18 cm jokaisen vahvikkeen
alustan peittämiseksi.

Vuoraus 75/100 litteäpohjainen
Väri tavallinen beige

EAN KOODI

EAN KOODI
OCEA 430

Azura-altaan (400 x 750) sisältää alla olevat varusteet

Betonipohja Azura Azura -altaisiin
(400 x 750)

Hiekkasuodatus
yksikkö
9,0 m3/h - D500

Erilliset puutikkaat
4 askelmaa,
irrotettavat (lasten
turvallisuus)

RST teräs tikkaat
3 askelmaa
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Antibakteerinen Altaan seinämiin
asennettava huopa
pohjahuopa
170 gr/m2
200 gr/m2

Anodisoidut
alumiinikulma

HORISONT ENTERPRISES LTD OY
Atomitie 5e
00370 HELSINKI
+358 9 6866 720

4250

7750

29,5 m2

vähimmäispaksuus
20 cm

Linéa UrbanPool®

www.outsideliving.com

UrbanPool®
nostaa uima-altaiden vaatimukset uudelle tasolle, joten perusteellisesti
varustellusta uima-altaasta on varmasti iloa kaikille!
UrbanPool-paketti sisältää
• vastavirtajärjestelmä urheilun ystäville
• optimaalisen veden lämpötilan varmistava Heatermax 15 -lämpöpumppu
• perusteellinen hiekkasuodatin 6 m3/ h sis. putkisto
• vedenalainen valaistus LED 350 Plus, joka tekee altaasta iltaisin todellisen katseenvangitsijan
• sähkötoiminen ohjaustaulu veden suodatusta ja sähkölaitteisiin kytkentää varten

Linéa UrbanPool®

250 x 450
Tiedot:

Linéa UrbanPool® altaan (250 x 450)
betonialusta

Ulkohalkaisija: 250 x 450 cm
Sisähalkaisija: 200 x 500 c
Korkeus: 140 cm
Vesimäärä: 10 m³
Uima-alue: 8 m2

Malli
Tuotenumero
Vuoraus

LINEA 350 x 1550
750029

3500

7000

24,5 m2

vähimmäispaksuus
20 cm

Linéa UrbanPool® -allas (250 x 450) sisältää alla olevat varusteet:

Vuoraus 75/100 litteäpohjainen
Väri Adrianmeren sininen

EAN KOODI

Hiekkasuodatinsetti
6,0 m3/h - D400

Lämpöpumppu
Heatermax
IVERTER 20

Kaksi sähköistä
ohjauskeskusta,
suuri ja pieni

Antibakteerinen
pohjahuopa
200 g/m2

Altaan seinämiin
asennettava huopa
170 g/m2

Jäykkä viemäri
ja 25m vesiputki
Ø 50 mm

Anodisoidut
alumiinikulma

Vedenalainen
valaistus
LED Spot 350 Plus

Anodisoidut
alumiiniliitokset

Erilliset puutikkaat
RST teräs tikkaat
4 askelmaa,
3 askelmaa
irrotettavat
(lasten turvallisuus)

4 pitkää metallijalkaa ja 4 x pitkää
puupalkki metallijalkoja varten

Linéa UrbanPool®

Vastavirtauspumppu

HUOM: Tarkista rakennusmääräykset!
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Hiekkasuodattimet
FI

N

6-tieventtiili

RATIO
LT

Years

Painemittari

Takaisinvirtaus
Ubbink®-altaissa on perusteellinen suodatus
(hiekkasuodatus + pumppu). Hiekkasuodatuksen
toimintaperiaate:
Vesi imetään pois altaasta (keräin/ imuriliitäntä) pumpulla
ja siirretään sitten 4-tie- tai 6-tieventtiilin kautta, riippuen
laitteen tyypistä, suodatusaineen säiliöön (hiekka).
Vesi läpäisee hiekan paineen vaikutuksesta. Suurimmat
epäpuhtaudet poistetaan ennen kuin ne kulkevat siivilän
läpi ja ohjataan takaisin kohti venttiiliä keräysputken
kautta. Vesi palaa lopulta takaisin altaaseen.
Monitieventtiilissä on painemittari, joka ilmaisee säiliön
paineen. Suodatin on pestävä silloin, kun mittarin
mukainen paine on kaksi kertaa alkupainetta korkeampi.
Tämä tehdään monitieventtiilin kahvan avulla sen jälkeen,
kun moottori on kytketty pois päältä

Kaulus

Tiiviste

Vesi
Pumppu
Hiekka

Skimmer

Tyhjennys
Siivilät
Altaan ja sähköliitännän
(pistorasia) välisen etäisyyden on
oltava yli 3,5 m.

Alusta

TEKNISET TIEDOT
Malli

Pool Filter Set 300 -2,5 m3/h
TOP Valve

Pool Filter Set 400-4,0 m3/h
TOP Valve

Pool Filter Set 400-6,0 m3/h
TOP Valve

Pool Filter Set 500-9,0 m3/h Pool Filter Set 600-13,0 m3/h
TOP Valve
TOP Valve

750012

750005

750007

750009

750011

TP 25

TP 35

TP 50

TP 75

TP 120

Suodattimen ulkohalkaisija

300 mm (12“)

400 mm (16“)

400 mm (16“)

500 mm (19“)

600 mm (24“)

Virtausnopeus (8 m vesipylväs)

max. 3,4 m3/h

max. 4,6 m3/h

max. 6,0 m3/h

max. 9,0 m3/h

max. 13 m3/h

max. 3,5 bar

max. 3,5 bar

max. 3,5 bar

max. 3,5 bar

max. 3,5 bar

max. 50 kg

max. 50 kg

max. 75 kg

max. 100 kg

0,40 – 1,25 mm

0,40 – 1,25 mm

0,40 – 1,25 mm

0,40 – 1,25 mm

Tuotenumero
PUMPPU

Järjestelmän paine
Täytetään suodatukseen sopivalla silikahiekalla
Hiekkajyvä (EN 12904:2005)

max. 25 kg
0,40 – 1,25 mm

Monitieventtiilit
Venttiili
Imu- ja takaisinvirtausliitännät
Toiminnot

4 -tie
1 ½“

6-tie
1 ½“

Talvi / suodatus /
pesu / huuhtelu

1 ½“

1 ½“

1 ½“

Talvi / suodatus / pesu / huuhtelu / kierto / pois päältä
Toimitukseen sisältyvät lisävarusteet

Suodatin + pumpun tuki

1

1

1

1

1

Asennussarja (työkalut)

1

1

1

1

1

Pumpun liitäntäletku

1

1

1

1

1

Painemittari

1

1

1

1

1

Letkun liitäntä 32 mm

2

-

-

-

-

Letkun liitäntä 38 mm

2

2

2

2

2

Letkun liitäntä 50 mm

2

2

2

2

2

Takuu

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

Hiekkasuodattimet

Hiekkasuodatin
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Hiekkasuodattimet
Hiekkasuodatusyksiköt

Sisältää täysin varustetun säiliön (4-tie- tai 6-tieyläventtiili, siivilät, painemittari jne.), pumpun, alustan ja liitosletkun.
Tulo- ja antoliitännät halkaisijaltaan 38 mm ja 50 mm letkuille.

Nelitieventtiilin käyttö
Asento 0: TALVI
Suodatin tyhjennetään
lähettämällä ilmaa
suodattimen yläosaan
pakkasvaurioiden
välttämiseksi.
.
Asento 1: SUODATUS Uimaaltaan veden suodatukseen.
Vesi virtaa säiliöön.
Tulo: Pumpun poisto:
PALAAMINEN

Asento 2: PESU
Hiekan pesemistä varten säiliön
painetta lasketaan hiekan
poistamiseksi säiliön pohjasta.
Tulo: Pumpun poisto: LIKA
Asento 3: HUUHTELU
Venttiilin pään huuhdellaan
lian poistamiseksi.
Tulo: Pumpun poisto: LIKA

Kuusitieventtiilin käyttö
Asento 0: TALVI
Suodatin tyhjennetään
avaamalla ilmantulo
suodattimen yläosassa
pakkasvaurioiden välttämiseksi.

Asento 1: SUODATUS
Allasveden suodattaminen vesi virtaa säiliöön.
Tulo: PUMPPU
Poisto: PALAAMINEN

Asento 2: PESU
Hiekan pesemistä varten säiliön
painetta lasketaan hiekan
poistamiseksi säiliön pohjasta.
Tulo: Pumpun poisto: LIKA

Asento 3: HUUHTELU
Venttiilin pään huuhdellaan lian
poistamiseksi.
Tulo: PUMPPU
Poisto: LIKA

Malli
Tuotenumero

Poolfilter SET 300 - 2,5 m3/h
750012

EAN KOODI

Malli

Poolfilter SET 400 - 4,0 m3/h

Tuotenumero

750005

EAN KOODI

Asento 4: TYHJENTÄMINEN
Veden tyhjentämiseksi altaasta:
PUMPPU
Poisto: LIKA

Malli
Tuotenumero

Poolfilter SET 400 - 6,0 m3/h
750007

EAN KOODI
Asento 5: VIRTAUS Veden
syrjäyttämiseksi altaassa
(käsittelyaineiden
laimentaminen).
Tulo: PUMPPU
Poisto: PALAAMINEN

Asento 6: POIS PÄÄLTÄ (OFF)
Suodattimen huoltotöitä varten.

Malli

Poolfilter SET 500 - 9,0m3/h

Tuotenumero

750009

EAN KOODI

Huomaa!
Kierteinen liitäntä ja jatkoputki on ostettava
erikseen poistoputken käyttöä varten
Malli

Poolfilter SET 600 - 13,0 m3/h

Tuotenumero

750011

EAN KOODI

Hyödyllinen vinkki!
Täytä imurin letku
takaisinvirtaussuuttimella

Altaan pohjan imuroiminen
Altaan pohjan imurointi (esim. Ubbink Auto PoolCleaner, nro. 7500401) tehdään
FILTRATION-säädöllä (monikanavaventtiilissä).
Imuri on liitettävä keräimeen, tai letkun imuriliitäntään.
Suodatusyksikön pumppu on sammutettava.
Tärkeää! Imurin letkun on oltava täynnä vettä, jotta suodatinpumppu ei ime
ilmaa, pumppu voidaan käynnistää vasta, kun letku on täynnä vettä. Jos
suodattimeen joutuu ilmaa, suodatinpumppu on pysäytettävä ja imuri on
tyhjennettävä uudelleen.
Etene hitaasti ja tasaisesti pitkin altaan pohjaa imurin harjalla. Liian nopeat
liikkeet voivat nostaa lian irti pohjasta ja siirtää sen veteen. Jos suodattimessa ei ole
esisuodatinta, tarvitaan sihtiä, jossa on suodatin.
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Allassuodattimet

UBBINK® allassuodattimet

UMP
P

Year
Kaikissa Ubbink® -altaissa on hiekkasuodatusjärjestelmä, jonka mitoitus määräytyy käsiteltävän vesimäärän mukaan
ja oletuksena on, että vesi vaihtuu neljän tunnin välein.

TEKNISET TIEDOT
Malli
Tuotenumero

POOLFILTER 300

POOLFILTER 400

POOLFILTER 500

POOLFILTER 600

750000

750001

750002

750003

Hiekkasuodatin
Suodattimen ulkohalkaisija

300 mm (12“)

400 mm (16“)

500 mm (12“)

600 mm (12“)

Virtausnopeus (8 m vesipylväs)

max. 10 m3/h

max. 17 m3/h

max. 17 m3/h

max. 17 m3/h

Järjestelmän paine

max. 3,5 bar

max. 3,5 bar

max. 3,5 bar

max. 3,5 bar

Monitieventtiilit

Täytetään suodatukseen
sopivalla silica hiekalla
Hiekkajyvä (EN 12904:2005)

max. 25 kg

max. 50 kg

max. 75 kg

max. 100 kg

0,40 – 1,25 mm

0,40 – 1,25 mm

0,40 – 1,25 mm

0,40 – 1,25 mm

Venttiili

4- tie

Imu- ja takaisinvirtausliitännät

6 -tie

1 ½“

1 ½“

Talvi / suodatus /
pesu / huuhtelu

Toiminnot

1 ½“

1 ½“

Talvi / suodatus / pesu / huuhtelu /
kierto / pois päältä

Toimitukseen sisältyvät varusteet
Painemittari
Takuu

1

1

1

1

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

Malli

Pool filter 300

Tuotenumero

750000

EAN KOODI

Model

Pool filter 400

Tuotenumero

750001

EAN KOODI

Model

Pool filter 500

Tuotenumero

750002

EAN KOODI

Model

Pool filter 600
750003

Art. no.
EAN CODE

Suodatinsarja 400/500/600 :
Runko

Pohjalevy
128 mm

TEKNISET PIIRROKSET
Suodatinsarja 300
Runko
Pohjalevy

53 mm

742 mm

445 mm

458 mm

298 mm

Mitat (mm
Mitat (mm
A

B

C

A
D

E

Filter 300 596 430 430 330 190
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B

C

D

E

Filter 400 717 592 532 406 400
Filter 500 822 697 637 485 480
Filter 600 1002 877 817 610 480
HORISONT ENTERPRISES LTD OY
Atomitie 5e
00370 HELSINKI
+358 9 6866 720

Ubbink Poolmax®-hydraulipumpput

Ubbink Poolmax®-hydraulipumppujen valikoima on
kehitetty vuosikymmenten aikana, jotka on suunniteltu
erityisesti uima-altaita varten.
Jokainen malli on sertifioitu riippumattoman
laboratorion avulla. Poolmax-pumpuilla on siis TÜVGS-leima ja luonnollisesti ne täyttävät uuden RoHSdirektiivin vaatimukset.

VIKAVIRTASUOJAKYTKIN (RCD)
Tuotenro. 7534147

Ubbink Poolmax®-hydraulipumpput

UMP
P

Jokaisessa Poolmax-pumpussa on mukana ylimääräinen kaapeli, esim.
ajastinkytkimen käyttöä varten. Kaapelit saa vaihtaa vain valtuutettu
sähköasentaja!

Year

5400 l/h

5,5 m

32/38/50 mm

230 VAC / 50 Hz
1.6 A

0,35 HP /
0,28 kW

1,5 m

max. 2,5 bar

50° C

POOLMAX
TP 50

12600 l/h

11,0 m

38 mm / 50 mm

230 VAC / 50 Hz
2.0 A

0,5 HP /
0,37 kW

1,5 m

max. 2,5 bar

50° C

POOLMAX
TP 75

14.400 l/h

10,5 m

38 mm / 50 mm

230 VAC / 50 Hz 0,75 HP / 0,56
3.2 A
kW

1,5 m

max. 2,5 bar

50° C

POOLMAX
TP 120

18.000 l/h

13,0 m

38 mm / 50 mm

230 VAC / 50 Hz
4.6 A

1,2 HP
0,90 kW

1,5 m

max. 2,5 bar

50° C

POOLMAX
TP 150

21.600 l/h

16,0 m

38 mm / 50 mm

230 VAC / 50 Hz
5,8 A

1,5 HP /
1,10 kW

1,5 m

max. 2,5 bar

50° C

Letkuliittimen kiristys mutteri

H

POOLMAX
TP 35

Druckhöhe (m)

Tuotenro. 7534150

Q

Durchflussleistung (m3/h)

Kansi
Kannen tiivistel

C

C

Esisuodattimen kori

G

B

I

G H
IH

B

Letkuliitin

Tiiviste

D

D

E

F

F

E

Tiiviste

Letkuliitin
Turbini

Tyhjennyskorkki

9

J J
152 152
5 5

9

Letkuliittimen kiristys mutteri

Mitat(mm)

TP35 - TP50
TP75 - TP120 - TP 150

B

C

D

E

F

G

H

I

J

195

83

88

227

443

134

187

214

100

205

89

120

227

484

140

193

220

124
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Teknologia
Turvallisuus
• Virtalähteen on oltava tuoteselosteiden mukainen. Ota yhteys paikalliseen sähköntoimittajaan, kytkentään liittyvien vaatimusten tarkistamiseksi. Älä kytke pumppua tai virtakaapelia, jos
virtalähde ei vastaa vaatimuksia!
• Eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukaisessa kiinteässä virtakaapelissa on oltava vähintään 3 mm: n katkaisuvälin irrotusjärjestelmä.
• Määriteltyä virtakaapelin halkaisijaa pienempää virtakaapelia ei saa käyttää. Kaapelin on oltava vähintään H05RN-F 3 * 0,75 mm2 tyypille TP50, ja sen on oltava H05RN-F 3 * 1,00 mm2
tyypille TP75 / TP10 / TP120.
• Älä koskaan käytä jatkojohtoa pumpun virtalähteeseen kytkemiseen.
• Sähköjärjestelmässä on oltava <30 mA: n vikavirtakatkaisin. Lisätietoja saa paikalliselta pätevältä sähköasentajalta.
• Älä koskaan vedä tai kanna pumppua kaapelista. Jos virtakaapeli vaurioituu, vaaratilanteiden välttämiseksi kaapelin voi vaihtaa vain valmistaja, valmistajan hyväksymä huoltoliike tai
vastaavan pätevyyden omaava sähköasentaja.
• Kytke virta pois päältä ennen sähkökytkennän irrottamista. Varmista aina, että virtalähde on kytketty pois päältä, ennen kuin aloitat pumpun käsittelyn.
• Pumppu ei sovi asennukseen ja / tai käyttöön vedessä. Pumppua ei saa koskaan asentaa tai upottaa veteen.
• Pumppua ei voi käyttää ilman virtaavaa vettä. Jos tätä vaatimusta ei noudateta, pumppu voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
• Pumppu soveltuu korkeintaan +50 ° C: n asteisen veden pumppaamiseen.
•Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita,
tai puutteellinen kokemus tai laitetuntemus, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ohjaa heitä laitteen käytössä.
Jos käyttäjällä on rajoitetut tiedot tai ei lainkaan tietoa laitteen käytöstä, käyttöohjeet on luettava huolellisesti ja ohjeet ymmärrettävä ennen laitteen käyttöä. Tarvittaessa on hankittava
käyttökoulutuskäyttäjän turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä. Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.

Käyttö
• Pumput on suunniteltu käytettäväksi uima-allasjärjestelmien kanssa, esim.suodatusyksikkö

Asentaminen

• Pumppu on asennettava vaakasuoraan ja kiinnitettävä pulteilla kiinteään alustaan tarpeettoman melun ja tärinän välttämiseksi.
• Asenna pumppu mahdollisimman lähelle allasta. Jätä pumppuyksikön ympärille ja alle riittävästi tilaa pumpun tarkastamista ja huoltoa varten. Pumppu on varustettava
vikavirtakatkaisijalla, jonka maavuotovirta on alle 30 mA.
• Poolmax-pumput voidaan asentaa maahan. Tässä tapauksessa maaperän läpäisemättömyys on ehdottomasti tarkastettava, jotta vältetään mahdolliset tulvariskit (esimerkiksi kovan sateen
aikana), sillä se johtaa tuotteen takuun mitätöimiseen.
• Pumpun imuputki ei saa olla pienempi kuin syöttöputki. Kaikkien putkien on oltava ilmatiiviitä.
• Kaikki pumpun kierteet on tiivistettävä teflon-nauhalla pumpun liitäntöjä paikoilleen kierrettäessä. Pumpun liitäntöjen on oltava riittävän tiukat liitännän vesitiiviyden varmistamiseksi.
Liiallinen kiristys on tarpeetonta ja voi vahingoittaa pumppua.
• Putkien paino on tuettava erikseen - sitä ei saa laskea pumpun varaan.

TEKNISET TIEDOT
Malli

Poolmax TP 35

Poolmax TP 50

Poolmax TP 75

Poolmax TP 120

750004

750006

750008

750010

Jännite / taajuus

230 VAC / 50 Hz

230 VAC / 50 Hz

230 VAC / 50 Hz

230 VAC / 50 Hz

230 VAC / 50 Hz

Enimmäsiteho

0.35 HP / 0.28 kW

0.50 HP / 0.37 kW

0.75 HP / 0.56 kW

1.20 HP / 0.90 kW

1.50 HP / 1.10 kW

Tuotenumero

Poolmax TP 150

EAN-Koodi

Moottori
Lämpösuojaus

automatic

automatic

automatic

automatic

automatic

Suojaus luokka

I

I

I

I

I

IPX5

IPX5

IPX5

IPX5

IPX5

IP-suojaus
Sähkökaapeli

1,5 m (H05RN-F 3*0.75 mm2)

Pistoke

1,5 m (H05RN-F 3*1.0 mm2)

Oikosuluilta suojaavalla laukaisukytkimellä varustettu pistorasia (RCD), 30 mA, tyyppi A, sähkötoiminen, IP54, -25 °C

Enimmäisvirtausnopeus (Qmax)

9.500 l/h

12.000 l/h

14.400 l/h

18.000 l/h

21.600 l/h

Paluuvirran nosto korkeus (maxH)

8,0 m

11,0 m

10,5 m

13,0 m

16,0 m

Imu- ja takaisinvirtausliitännät

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

+5ºC ～ +50ºC

+5ºC ～ +50ºC

+5ºC ～ +50ºC

+5ºC ～ +50ºC

+5ºC ～ +50ºC

Veden enimmäislämpötila

Toimitukseen sisältyvät varusteet
Letkun liitäntä 32 mm

2

-

-

-

-

Letkun liitäntä 38 mm

2

2

2

2

2

Letkun liitäntä 50 mm

2

2

2

2

2

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

2 vuotta

Takuu
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Uima-allas katteet

Ubbink® tarjoaa laajan valikoiman erilaisia altaiden lisävarusteita
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Uima-allas katteet
Katteet

Tuoten.

Katteet ovat ehdottoman välttämättömiä, sillä ne suojaavat uima-allasta
ja allasvettä sekä talvella että pidempien poissaolojen aikana. Kate estää
kuolleita lehtiä, hyönteisiä ja kaikenlaista muuta tuulen mukanaan
kuljettamaa roskaa päätymästä altaaseen.
Kate pitää myös veden lämpimänä, mikä on erityisen mukavaa
varhaisten aamu-uintien kannalta. UBBINK-katteiden laatu ylittää
standardien asettamat vaatimukset. Katteet on käsitelty sienten kasvua
vähentävällä aineella ja UV-käsitelty.

EAN KOODI

Malli
Turvapeite 550 g 360 cm
NF P 90-308

750015

Turvapeite 550 g ø410 cm
NF P 90-308
Turvapeite 550 g 430 cm
NF P 90-308
Turvapeite 550g, 450 cm
NF P 90-308
Turvapeite 550 g 510
cm NF P 90-308

Talvipeite

Talvipeite estää alle 5-vuotiaita lapsia pääsemästä altaaseen talvella.
Peite on NF P 90-308 standardin mukainen.

Turvapeite 550 g 580 cm
NF P 90-308
Turvapeite 550 g, 300 x 490
cm NF P 90-308

Peitteessä on
kiinnityskoukut ja
ruostumattomat teräsruuvit
sekä venyvät köydet.

Turvapeite 550 g, 300 x 550
cm NF P 90-308
Turvapeite 550 g, 335 x 485 cm
NF P 90-308
Turvapeite 550 g 355 x 505
cm NF P 90-308

Peite kiinnitetään molemmissa
päissä olevien silmukoiden avulla ja
niiden takana noin 65 cm päässä
sijaitsevan silmukan avulla.

Turvapeite 550 g, 355 x 550
cm NF P 90-308
Turvapeite 550 g 400 x 610 cm
NF P 90-308
Turvapeite 550 g 400 x 640
cm NF P 90-308

Kannet on leikattu valmiiksi siten,
että ruostumattomasta teräksestä
valmistetut tuet voidaan sijoittaa
paikoilleen kanteen

750027

Turvapeite 550 g 400 x 750 cm
NF P 90-308
Turvapeite 550 g 400 x 820
cm NF P 90-308
Turvapeite 550 g 470 x 820
cm NF P 90-308
Turvapeite 550 g 470 x 860 cm
NF P 90-308

750018

Turvapeite 550 g, 200 x 350
cm NF P 90-308
Turvapeite 550 g, 300 x 430 cm
NF P 90-308

Tärkeää!
Laajennetuissa malleissa
ruostumattomat terästikkaat
ulottuvat vain punaisella
merkittyyn yläreunukseen.
750024

Turvapeite 550 g 350 x 505 cm
NF P 90-308
Turvapeite 550 g 350 x 650
cm NF P 90-308
Turvapeite 550 g 500 x 800 cm
NF P 90-308

Talvipeitteen käyttö ei kuitenkaan korvaa tervettä järkeä tai poista henkilön omaa
vastuuta. Peitteen käyttäminen ei myöskään vapauta aikuisia lapsien valvontaan
liittyvästä vastuusta, joka on ehdottoman tärkeää pienten lasten turvallisuuden
varmistamiseksi.
Ilmoitetut painolaskelmat ovat vain ohjeellisia ja perustuvat 10,70 x 5,70 metrin
kokoiseen peitteeseen. Asennus-, käyttö-, hoito- ja huolto-ohjeet sekä takuu sisältyvät
peitteen toimitukseen. AFNORin turvallisuusohjeet sisältyvät tähän ohjekirjaan.
Paino: Vesitiiviys: 0,55 kg/m2 keskimääräinen
Käsittely: Peitteen paikoilleen asettamiseen ja poistamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.
Peitteen paikoilleen asettaminen: 5-15 minuuttia peitteen tyypistä riippuen - Peitteen
poistaminen: 5 minuuttia.

Turvapeite 550 g 500 x 1100
cm NF P 90-308
Turvapeite 550 g 350 x 1550 cm
NF P 90-308
750021

Turvapeite 550 g, 250 x 450 cm
NF P 90-308

Uima-allas katteet

Turvapeite 550 g, 300 x 555 cm
NF P 90-308
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Uima-allas katteet
Isoterminen -suojus(Lämpökansi)
Ubbink® -kesäsuojus pysyy veden päällä ja kelluu.
Suojus laitetaan paikoilleen sileä puoli ylöspäin ja kuplamainen pinta vasten vettä. Suojus estää vettä haihtumasta, joten veden lämpötilan muutokset
pysyvät muutaman asteen sisällä. Imukuppimainen ominaisuus estää tuulta nostamasta suojusta pois paikoiltaan.
S on valmistettu 400 mikronin paksuisesta kennomaisesta reunustetusta polyeteenistä. Väri sininen. UV-säteilyn kestävyydellä on kahden vuoden takuu

Tuoten.

EAN KOODI

750016

Malli

Tuoten.

Malli

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 360 cm - 400µ
Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- ø410 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 400 x 820 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 430 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 470 x 860 cm - 400µ
Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 200 x 350 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 450 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 470 x 820 cm - 400µ

750019

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 300 x 430 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 510 cm - 400µ
Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 580 cm - 400µ
Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 300 x 490 cm - 400µ

750025

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 300 x 555 cm - 400µ
Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 350 x 505 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 300 x 550 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 350 x 650 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 335 x 485 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 500 x 800 cm - 400µ
Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 500 x 1100 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 355 x 505 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 350 x 1550 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 355 x 550 cm - 400µ
Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 400 x 610 cm - 400µ

750022

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 250 x 450 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 400 x 640 cm - 400µ

750028

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 400 x 750 cm - 400µ

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 400 x 670 cm - 400µ
Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 400 x 750 cm - 400µ
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AEN KOODI

Isotermisellä reunalla
varustettu suojus
- 400 x 550 cm - 400µ

Kuplamuovipäällysteisten peitteiden käyttölaite
ECO-käyttölaite
Leveäreunaisiin ja kiinnityslaitteille sopiviin altaisiin.
- Irrotettava kela
- Altaan reunaan kiinnitettävät kiinnikkeet
- Voidaan säätää altaan leveyden mukaan kolmen säädettävän
alumiiniholkin ansiosta
- Enintään 4,70 m leveille altaille.
- Peite kiinnitetään kelaan kiinnitysnarujen avulla
- Kahvat ja muovinen kahva peitteen kelaamiseen

Tuoten.

EAN KOODI

750041

XTRA-käyttölaite

Puu-, putki-, metalli- ja betonireunaisiin altaisiin.
- Irrotettava kela
- Altaan reunaan kiinnitettävät kiinnikkeet
- Alumiinikahva ja kelauslaitteen lukitusruuvi
- Voidaan säätää altaan leveyden mukaan kahdeksan putken sarjan
(7 x 1,05 m ja 1 x 032 m) avulla
- Putkirakenteinen sovitin altaan reunoja varten
- Enintään 5,55 m leveille altaille.
- Peite kiinnitetään kelaan kiinnitysnarujen avulla

Tuoten.

EAN KOODI

750042

LUXE-käyttölaite

Leveä- ja litteäreunaisille altaille.
- Irrotettava kela
- Altaan reunaan kiinnitettävät kiinnikkeet
- Voidaan säätää altaan leveyden mukaan kolmen säädettävän alumiiniholkin
ansiosta
- Enintään 6,5 m leveille altaille.
- Peite kiinnitetään kelaan kiinnitysnarujen avulla
- Muovikahva kuplamaisen peitteen kelaamista varten

EAN KOODI

750043

PREMIUM-käyttölaite

Puu-, putki-, metalli- ja betonireunaisiin altaisiin
- Irrotettava, erittäin vakaa kela
- Altaan reunaan ruuvattavat metallikiinnikkeet
- Alumiinikahva ja kelauslaitteen lukitusruuvi
- Voidaan säätää altaan leveyden mukaan kolmen putken sarjan
(3 x 2,15 m) avulla
- Putkirakenteinen sovitin altaan reunoja varten
- Enintään 5,55 m leveille altaille.
- Peite kiinnitetään kelaan kiinnitysnarujen avulla
Tuoten.

EAN KOODI

750044
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Uima-allas katteet

Tuoten.
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Uima-altaan

SaltControl
UBBINK suolavesielektrolyysi
Tämä järjestelmä on tarkoitettu allasveden käsittelyyn ja ylläpitoon. Uima-altaan vesi
puhdistetaan ja desinfioidaan hellävaraisesti suolavesielektrolyysin avulla. Veden,
suolan ja sähkön avulla uima-altaan vesi pysyy kristallinkirkkaana ja bakteereiden ja
levien kasvaminen vedessä estetään.
Edullisen suolavesielektrolyysin toimintaperiaate on yksinkertainen. Allasvesi
suolataan käyttämällä kuivattua uima-allassuolaa enintään 3,2 kg /m³ vettä (yleensä
kerran vuodessa, koska suola ei haihdu). Suolapitoisuus on vain noin 10 %
meriveden pitoisuudesta, eli suola on tuskin havaittavissa.
Järjestelmässä on ohjausyksikkö ja elektrolyysikenno. Ohjausyksikkö säätelee
kennossa käynnissä olevaa elektrolyysiä säädettyjen asetuksien mukaan.
Elektrolyysikennossa muodostuu kaasumaista klooria uima-altaan veteen liuotetun suolan aikaansaaman sähkövarauksen seurauksena. Kaasumainen kloori
liukenee kennossa (vesi) välittömästi ja muodostuva hypokloorihappo toimii varsinaisena sterilointi- ja desinfiointiaineena. Elektrolyysin aikana kennossa
muodostuu myös muita desinfioivia aineita kuten happea ja otsonia.
Ihanteellinen suolapitoisuus on 2,7 - 3,4 g / l. Liian alhainen suolapitoisuus voi vähentää kloorigeneraattorin tehokkuutta ja johtaa vähäiseen kloorin tuotantoon. Jos
suolapitoisuus on liian korkea, kloorigeneraattori sammuu automaattisesti. Altaan suolaa kierrätetään jatkuvasti. Suolakadot uimakauden aikana johtuvat makean
veden lisäämisestä.
Tällä tavoin hoidetussa uima-altaassa on miellyttävä uida, sillä vesi muistuttaa järvivettä. Suolaveden elektrolyysiin perustuvat altaat ovat erityisen suositeltavia
allergikoille, pikkulapsille, ihosairauksia sairastaville ja vanhuksille yleisen terveyttä edistävän vaikutuksensa vuoksi

Tekniset tiedot
Ohjausyksikkö
750013

Tuotenumero
EAN KOODI
Tuloteho

AC 220/230 V 50/60 Hz, 0.75 A

Antoteho

DC 22-28 V, 6.5A

Suojausluokka

I

Elektrolyysikenno
Kloorin muodostuminen

288 g / 24 h (suolapitoisuus 3.4 ppm / Vesi 28°C)

Virtausnopeus

2.650-15.140 l/h

Altaan koko

max. 68 m3

Titaanilevyn käyttöikä

Suola (NaOH)
Vesi
+
Suola

Luonnollinen suolapohjainen
koostumus UV-säteilyn
ansiosta = suolapitoisuus ei laske,
ei saostumia eikä sameaa vettä

Klooriton
(hypokloorohappo)

5.000 h

Veden laatu
Akstiivinen
puhdistava
ainesosa

Desinfiointiaine:
• Hapetus
• Bakteereja vähentävä
• Estää levien kasvun

Suolapitoisuus
pH

7.2 - 7.6

Kalsiumin kovuus

200- 400 ppm

Emäksisyys

80 - 120 ppm

Nitraatit

keine

Fosfaatit

alle 0.125 ppm

Stabilointiaine (isosyanuurihappo)
Matallit
(kupari, rauta, mangaani)
Vapaa kloori
Liennut kiinteä aines(myös suola)
Kylläisyyskerroin

HORISONT ENTERPRISES LTD OY
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2.7 g / l bis 3.4 g/ l

20 - 30 ppm
ei ole
2.0 - 4.0 ppm
3.000-6.000 ppm
-0.3 bis +0.3

UBBINK suolavesielektrolyysi

Suolaveden elektrolyysilaitteella varustetun altaan edut
• suola on luonnollinen tuote, jota voidaan säilyttää
ilman erityisiä varotoimenpiteitä
• suolavesi lievittää iho-ongelmia - vesi tuntuu pehmeältä
• suolavesi ei kuivata ihoa
• suolavedellä on antiseptinen vaikutus
• silmät eivät punoita uimisen tai sukeltamisen jälkeen
• turvallinen desinfiointi jopa 30 ° C: n veden lämpötilassa
• lyhyemmät suodattimen käyttöajat tehokkaan desinfioinnin ansiosta
• suolaa ei kuluteta elektrolyysimenetelmässä! Siksi vettä voidaan
käyttää uudelleen seuraavan kauden aikana!
• erittäin alhaiset käyttökustannukset
• kristallinkirkas vesi ilman kloorin hajua
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Puhdistusrobotit
Robotcleanin automaattiset uima-altaiden puhdistuslaitteet tekevät uima-altaan
puhdistamisesta helppoa vuosiksi eteenpäin. Voit valita kolmesta mallista.

•GU

E•

Pool
TE

Years
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ROBOTCLEAN - 1

IE

•G

A

ROBOTCLEAN - 5

•

ROBOTCLEAN - 2
RA NT

AUTOMAATTINEN - ÄLYKÄS - NOPEA-TEHOKAS - TALOUDELLINEN
Toimintavarmoilla Robotclean -puhdistusroboteilla on
kaikki high tech -puhdistukseen tarvittavat ominaisuudet.
Malli
Tuotenumero

Tekniset tiedot

ROBOTCLEAN 1

ROBOTCLEAN 2

ROBOTCLEAN 5

750032

750033

750034

EAN KOODI

Puhdistuksen kesto

Syöttöteho

230VAC ~50Hz, max. 150W

230VAC ~50Hz, max. 150W

100-240V ~ 50/60 Hz, max.210 W

Antoteho

DC 24V, 50Hz, 6.5A

DC 24V, 50Hz, 6.5A

29 VDC, 50/60Hz, 6,3A

Käyttölämpötila
Tulojohdon muuntaja
Mitat

-10˚C - 40˚C

-10˚C - 40˚C

-10°C - 60°C

5˚C - 45˚C

5˚C - 45˚C

0°C - 45°C

2m

1,2 m

1,8 m

300 x 185 x 170 mm

300 x 185 x 170 mm

273 x 242 x 90 mm

ROBOTCLEAN
Syöttöteho

DC 24V, 50 Hz, max. 120W

DC 24V, 50 Hz, max. 120W

24V DC, 50/60Hz, max. 110W

Säilytyslämpötila

-10˚C - 40˚C

-10˚C - 40˚C

10°C - 40°C

Käyttölämpötila

10˚C - 35˚C

10˚C - 35˚C

13°C - 35°C

Enimmäiskäyttösyvyys

3m

3m

4m

Kelluva tasavirtajohto

13 m

13 m

18 m

Mitat

Puhdistettava alue
Turvallisuusjärjestelmä

POWERBOX (muuntaja)

Säilytyslämpötila

Model

459 x 480 x 230 mm
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459 x 480 x 230 mm

435 x 380 x 300 mm

Kärry
Suodatusluokitus
Imukapasiteetti
EZ-laite estää
kaapelin
sotkeentumisen

ROBOTCLEAN 1
Pohja
kyllä

ROBOTCLEAN 2
Altaan pohja
ja seinät
kyllä

ROBOTCLEAN 5
Altaan pohja,

seinät ja
vesiraja

kyllä

1-2 h

1-2 h

3h00

no

no

yes

2 mikronia

2 mikronia

2 mikronia

14-16 m3/h

14-16 m3/h

16 m3/h

kyllä

kyllä

kyllä

Puhdistusrobotit

Robotclean 1
Pool

www.outsideliving.com

Automaattinen uima-altaan puhdistuslaite, joka puhdistaa 12 x 6 metrin altaat
pohjasta alkaen. Pienjännitteinen ohjausyksikkö takaa turvallisen käytön.

6
5

7
1
2

8

4
3

10
9

1 - Virtakytkin ON / OFF
2 - Muuntajapistoke
3 - Virtajohto pistokkeella
4 - Muuntaja
5 - Kelluvan kaapelin liitin
6 - Kelluva kaapeli

11

7 - Kotelo
8 - Pyörä
9 - Kahva
10 - Suutin
11 - Kotelon avauspainike

Ominaisuudet
• Nopea ja helppo käynnistys
• Sopii kaikenlaisille uima-altaiden päällysteille (folio, laatat, polyesteri jne.)
• Enintään 12 x 6 m altaille
• Pienjännite (ELV) varmistaa turvallisuuden
• 12 m kelluva kaapeli
• Helppo huoltaa

Suodatusluokitus on poikkeuksellisen hyvä: 2 mikronia

Puhdistusrobotit

Suodatusluokitus tulee ehdottomasti huomioida altaan puhdistuslaitetta hankittaessa.
Tämä luokitus ilmoitetaan mikroneina.
Mitä pienempi mikronisuodatuksen lukema on, sitä tehokkaammin suodatin suodattaa pienimmätkin roskat.
ROBOTCLEAN-allaspuhdistuslaitteissa on markkinoiden paras suodatusluokitus: 2 mikronia
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Puhdistusrobotit
www.outsideliving.com

Automaattinen uima-altaan puhdistuslaite, joka puhdistaa 12 x 6 metrin altaat pohjasta alkaen.
Pienjännitteinen ohjausyksikkö takaa turvallisen käytön.

max.

14-16 m3/h

1-2h

6
5

7
1
2

8

4
3

1 - Virtakytkin ON / OFF
2 - Muuntajapistoke
3 - Virtajohto pistokkeella
4 - Muuntaja
5 - Kelluvan kaapelin liitin
6 - Kelluva kaapeli

10
9

11

7 - Kotelo
8 - Pyörä
9 - Kahva
10 - Suutin
11 - Kotelon avauspainike

Ominaisuudet
• Nopea ja helppo käynnistys
• Sopii kaikenlaisille uima-altaiden päällysteille (folio, laatat, polyesteri jne.)
• Enintään 12 x 6 m altaille
• Pienjännite (ELV) varmistaa turvallisuuden
• 12 m kelluva kaapeli
• Helppo huoltaa

Suodatusluokitus on poikkeuksellisen hyvä: 2 mikronia
Suodatusluokitus kannattaa ehdottomasti huomioida altaan puhdistuslaitetta hankittaessa.
Tämä luokitus ilmoitetaan mikroneina.
Mitä pienempi mikronisuodatuksen lukema on, sitä tehokkaammin suodatin suodattaa pienimmätkin roskat
ROBOTCLEAN-allaspuhdistuslaitteissa on markkinoiden paras suodatusluokitus: 2 mikronia
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Puhdistusrobotit
www.outsideliving.com

Automaattinen uima-altaan puhdistuslaite, joka puhdistaa 12 x 6 metrin altaiden
pohjat, seinät ja vesirajan. Toimii pienjännitteellä varustetulla ohjausyksiköllä ja
on siksi myös turvallinen.

16 m3/h

3h

ROBOTC
LEAN
Kärry
mukana
EZ Swivel -laitteen
avulla voit myös
selvittää kaapelin
nopeasti.

1. Muuntajan kaapelin pistoke
2. Muuntaja
3. Virtakytkin ON / OFF
4. Pistorasia
5. Kelluva kaapeli
6. Kelluva kaapeli
7. Runko
8. Ohjauskisko

9. Kahva
10. Reunalevy
11. Poisto ylhäällä
12. Puhdistusharja
13. Kahvan lukitusmekanismi

Turvallisuus

HORISONT ENTERPRISES LTD OY
Atomitie 5e
00370 HELSINKI
+358 9 6866 720

Robotcleanin turvallisuustila aktivoituu, jos
• laite käynnistetään poissa vedestä
• este estää laitteen liikkumisen
• laite kääntyy ylösalaisin
• laite päätyy kahluualtaaseen eikä osaa tulla sieltä pois

Puhdistusrobotit

Ominaisuudet
• Nopea ja helppo käynnistys
• Sopii kaikenlaisille uima-altaiden päällysteille (folio, laatat, polyesteripinnat jne.)
• Puhdistaa uima-altaan pohjan, seinät ja vesirajan
• Sopii enintään 12 x 6 m altaille ja suorakulmaisten, soikeiden ja pyöreiden altaiden puhdistamiseen
• Pienjännite (ELV) varmistaa turvallisuuden
• 18 m kelluva kaapeli
• Helppo huoltaa
• Helppo kuljettaa omassa kärryssä
• Yksi varaosasuodatinpussin ja kaksi vara-vaahtomuovirullaa mukana
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Uima-allas voidaan lämmittää useammalla eri tavalla, kuten vaikkapa kahdella
sarjalämpöpumpulla Heatermax COMPACT ja Heatermax INVERTER.
Hyvä investointi, jolla altaan vesi saadaan miellyttävän lämpöiseksi.

Years
AR
AN

IE

Heatermax COMPACT

•GU

Lämmittimet

RA NT

Heatermax INVERTER

Heatermax COMPACT 10 / 20
Uudet pienikokoiset ja helppokäyttöiset altaiden lämpöpumput (kompakti
Heatermax-lämmitinsarja) on suunniteltu erityisesti kahluualtaiden, uimaaltaiden, maan päälle asennettavien uima-altaiden, terässeinäaltaiden ja
porealtaiden lämmittämiseen.
Nopeatoiminen Heatermax-lämpöpumppu on helppo asentaa miltei minne
tahansa kompaktin kokonsa ansiosta. Heatermax-lämpöpumppu pelastaa
kehnolta säältä ja allasta voi käyttää myös pilvisinä päivinä.

Malli

Heatermax® COMPACT 10

Heatermax® COMPACT 20

750035

Tuotenumero

Molemmat laitteet on tarkoitettu ulkokäyttöön.
Varmista lämpöpumpun optimaalinen toiminta asentamalla
pumppu varmasti oikeaan paikkaan ja varmistamalla riittävä
ilmanvaihto.

750036

EAN KOODI
220-240V ~ 50Hz / 1 vaihe

Jännite/taajuus/vaihe
Nimellisvirta

2,6 A

4,4 A

Suoliteltava sulake

10 A

10 A

Verkkokaapeli

2,5 m / pistoke jossa on jäännösvirtakatkaisija (Fi)

Suojausluokka

I

I

Suojaustyyppi

IP X4

IP X4

Lämmitysteho tapauksessa 1: ilma 27 °C / vesi 27° C / ilmankosteus 80 %
Lämmittimen teho

2,50 kW

4,20 kW

Virrankulutus

0,59 kW

0,91 kW

4,2

4,2

Lämpökerroin (COP)

Lämmitysteho tapauksessa 2: ilma 15 °C / vesi 26° C / ilmankosteus 70 %
Lämmittimen teho

1,90 kW

3,20 kW

Virrankulutus

0,56 kW

0,91 kW

3,9

3,5

Lämpökerroin (COP)

Heatermax COMPACT -lämpöpumpun edut:
- Plug & Play (voidaan kytkeä suoraan pistorasiaan)

Altaan vesimäärä enintään

10m3

20m3

- Vankka metallikotelo

Vähimmäisvirtaus

2m3/h
15kPa

2m3/h
15kPa

- Titaanilämmönvaihdin (sopii kloori- ja suolavedelle)

Veden enimmäispaine
Veden lämpötila (käyttöala)

15°C - 35°C

Ilman lämpötila (käyttöala)

12°C - 42°C

- Ekologinen (noin 80 % veden lämmitykseentarvittavasta energiasta saadaan
ilmasta)

Tulo/poisto

38-32 mm

38-32 mm

Kompressori (tyyppi / merkki)

Mitsubishi

Hitachi

Ilmanvaihdon suunta
57 dB(A)

Melutaso 10 metrin päässä

48 dB(A)

55 dB(A)
46 dB(A)
galvanoitu ruostumaton teräs
titaaniputki (PVC-säiliössä)

Kotelo
Lämmönvaihdin
Jäähdytysneste R32

- Digitaalinen näyttö (valitse sopiva veden lämpötila suoraan näytöllä)

Vaakasuora

Melutaso 1 metrin päässä

150 g

280 g

GWP arvo

675

675

CO2 /Hiilidioksidiekvivalentti

0.19 t

0.10 t

Mitat

310*356.5*365 mm

Netto paino

434*432.5*460 mm

18 kg

26 kg

2

2

Varusteet (sisältyvät toimitukseen)
Yleiskäyttöinen vesiliitäntä 38/32 mm

Heatermax Compact 10-20 sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja
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- Jäähdytysneste R32

- Voidaan käyttää ilman ohitusta
- Täysin automaattinen virtauskytkin
- Vesi voidaan lämmittää jopa 40 °C lämpötilaan
- Voidaan käyttää yli 12 °C: ulkolämpötilassa
- Korkealaatuinen kompressori ja hiljainen tuuletin takaavat erittäin
hiljaisen toiminnan

Heatermax INVERTER 20 / 40 / 70
Inverter -lämpöpumppu toimii yli -7 °C lämpötiloissa ja sopii sellaisiin altaisiin, joissa vesi puhdistetaan kloorilla tai suolan ja veden elektrolyysillä.
Lämpöpumppu imee kaiken lämmön ulkoilmasta, tehostaa lämpöä ja vapauttaa sen jääkaapin tapaan altaan veteen ja päinvastoin. Tähän tarvitaan myös
jäähdytyskaasua (R32), joka kiertää suljetussa ja ilmatiiviissä putkistossa. Lämpöpumpun ohjausyksikkö varmistaa kompressorin ja tuulettimen nopeuden
jatkuvan säätämisen todellisen lämmöntarpeen mukaan.

Heatermax INVERTER -lämpöpumpun 3 käyttötilaa:

Heatermax INVERTER -lämpöpumpun edut:
- Titaanilämmönvaihdin (sopii kloori- ja suolavedelle) - ei ruostu

HILJAINEN TILA
- alhainen kompressorin ja tuulettimen nopeus
- ihanteellinen veden lämpötilan ylläpitoon
- erittäin alhainen virrankulutus ja melu
- automaattinen siirtyminen älykkääseen tilaan, kun asetusarvon ja
veden todellisen lämpötilan erotus on yli 2 °C

- Ekologinen (noin 80 % veden lämmitykseen tarvittavasta energiasta
saadaan ilmasta)
- Jäähdytysneste R32

ÄLYTILA
- keskimääräinen kompressorin ja tuulettimen nopeus
- ihanteellinen säätö silloin, kun uima-allasta käytetään säännöllisesti uimakauden aikana
- alhainen virrankulutus ja melu
- kompressorin ja puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti veden lämpötilan mukaan

- Voidaan käyttää ilman ohitusta
- Täysin automaattinen virtauskytkin
- Korkealaatuinen kompressori ja hiljainen tuuletin takaavat erittäin
hiljaisen toiminnan

TEHOTILA
- suuri kompressorin ja tuulettimen nopeus
- ihanteellinen erittäin nopeaan veden lämmitykseen uimakauden alussa
- suurin lämmitysteho
Malli
Tuotenumero

Heatermax® INVERTER 20
750037

- Tärinää vähentävät kumityynyt
- Sisältää suojuksen
Heatermax® INVERTER 40

Heatermax® INVERTER 70

750038

750039

EAN KOODI
Jännite/taajuus/vaihe
Nimellisvirta
Suositeltava sulake

220-240V ~ 50-60Hz / 1 vaihe
4,7 A

7,4 A

8,7 A

7A

11 A

13 A

Verkkokaapeli (ei sisällä)

H07RN-F 3*2,5mm2

Suojausluokka

I

I

I

Suojaustyyppi

IP X4

IP X4

IP X4

Lämmitysteho tapauksessa 1: ilma 28 °C / vesi 28° C / ilmankosteus 80 %
Lämmittimen tehot
Virrankulutus
Lämpökerroin (COP)

5,5 - 3,2 kW

9,5 - 3,6 kW

11,2 - 4,9 kW

1,06 - 0,43 kW

1,67 - 0,42 kW

1,96 - 0,57 kW

7,5 - 5,2

8,6 - 5,7

8,6 - 5,7

Lämmitysteho tapauksessa 2: Ilma 15 ° C / Vesi 26 ° C / Ilmankosteus 70 %

Lämpökerroin (COP)
Altaan vesimäärä enintään
Vähimmäisvirtaus
Enimmäisvedenpaine

3,9 - 2,2 kW

6,8 - 2,5 kW

8,0 - 3,5 kW

0,95 - 0,40 kW

1,62 - 0,45 kW

1,96 - 0,63 kW

5,5 - 4,1

5,6 - 4,2

5,6 - 4,2

0-20m3
2,6 m3/h

20-40m3
2,9 m3/h

30-70m3
3,8 m3/h

12 kPa

14 kPa

10 kPa

Veden lämpötila (käyttöala)

15°C - 35°C

Ilman lämpötila (käyttöala)
Tulo/poisto

7°C - 43°C
50 mm

Kompressori (tyyppi / merkki)

50 mm

50 mm

GREE LAMDA vaihtosuuntaaja-kompressori

Ilmanvaihdon suunta

Vaaksuora

Melutaso 1 metrin päässä

39-42 dB(A)

39-43 dB(A)

40-45 dB(A)

Melutaso 10 metrin päässä

44-51 dB(A)

45-52 dB(A)

46-54 dB(A)

galvanoitu ruostumaton teräs

Kotelo

käännetty titaaniputki (PVC-säiliössä)

Lämmönvaihdin
Jäähdytysneste R32
GWP-arvo
CO2 / Hiilidioksidiekvivalentti
Mitat
Nettopaino

400 g

650 g

675

675

675

0,27 t

0,44 t

0,47 t

969 x 360 x 551 mm

969 x 360 x 551 mm

700 g

1046 x 410 x 697 mm

50 kg

53 kg

69 kg

Talvikansi

1

1

1

Jalat (tärinänesto)

4

4

4

10 m laajennus LCD-näytön liitäntää varten

1

1

1

Vesiliitäntäsarja 50 mm

2

2

2

Kondenssiveden letku

2

2

2

Letkunpidin

2

2

2

Varusteet (sisältyvät toimitukseen)

Lisävaruste (ei sisälly toimitukseen)
Langattoman verkon reititin Heatermax
Inverter -lämpöpumpulle - etäohjaus
älypuhelimen datayhteyden kautta.

Heatermax Compact 10-20 sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

Tuotenro 7505526
(ei sisälly toimitukseen)
HORISONT ENTERPRISES LTD OY
Atomitie 5e
00370 HELSINKI
+358 9 6866 720

Lämmittimet

Lämmittimen teho
Virrankulutus
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