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Instrukcja obs³ugi masa¿u powietrza

skrzynka
steruj¹ca

Przyk³adowa instalacja dla basenu foliowego i
p³ytkowego

skrzynka
steruj¹ca

poziom wody

poziom wody

Einbausatz Art.-Nr. 8510050 (für senkrechten Abgang)
Pos. Stck. Bezeichnung
Art.-Nr.
Einbaugehäuse kpl.,Busche mit Flansch und O-Ring,
1
1
4 Sechskantschrauben M6 x 14 aus V4A
8502050
2
1
Einbautopf für PN-Schalter
8710050

Einbausatz
Art.-Nr. 850005
für Abgang 90 )°

Schacht für Seitenkanalverdichter:
Mindestmaâe L= 80 cm, B= 50 cm.
Rohrschleife min. 30 cm über Wasserspiegel.
Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung
vorzusehen.

Pos. Stck. Bezeichnung
1

1

2

1

Anschlusssatz Art.-Nr. 8530020 (für Einbausatz 8500050 und 8510050)

Pos. Stck.

Art.-Nr.

Einbaugehäuse kpl.,Bogen mit Flansch und O-Ring,
4 Sechskantschrauben M6 x 14 aus V4A
8501050
Einbautopf für PN-Schalter
8710050

Wall kit art.-no.
850005
(for Outflow 90 )°

Air-compressor chute dimensions:
Minimum L= 80 cm, B= 50 cm.
Air pipe min. 30 cm above the water level. It is
absolutely essential to provide ventilation the air
compressor.

Item. Quan. Description
1

1

2

1

built-in housing compl.,elbow with flange and O-ring,
4 hexagon head cap M6 x 14 screws
built-in for PN-switch

Wall kit art.-no. 8510050 (vertical outflow)
Item. Quan. Description
1

1

2

1

built-in housing compl.,bush with flange and O-ring,
4 hexagon head cap M6 x 14 screws
built-in for PN-switch

Art-No.
8501050
8710050

3

1

4
5
6
7

1
1
1
1

Bezeichnung

Zestaw monta¿owy,
kod 850005
(do odp³ywu 90 °)
Nr.

Art-Nr.

Abdeckplatte mit 4 Linsensenkschrauben
DIN 966 M6 x 35 (für Fliesenbecken)
DIN 966 M6 x 8 (für Folienbecken)
Rückschlagventil
Seitenkanalverdichter 1,3 kW
PN-Schaltung
PN-Schaltereinsatz

Iloœæ

1

1

2

1

8531020
562205
575680
7313250
8712020

Wymiary wejœcia po stronie dmuchawy:
Minimum L= 80 cm, B= 50 cm.
Pêtla ruroci¹gu min. 30 cm nad poziomem
wody. Jest to absolutnie niezbêdne dla
zapewnienia wentylacji dmuchawy powietrza.

Opis
obudowa kompl., kolana z ko³nierzem i
O-ringiem, 4 szeœciok¹tne œruby M6 x 14
obudowa do w³¹cznika PN

Kod
8501050
8710050

Zestaw monta¿owy, kod 8510050 (odp³yw pionowy)
Art-No. Nr.

Iloœæ

8502050

1

1

8710050

2

1

Opis
obudowa kompl.,mufa z ko³nierzem
i O-ringiem, 4 szeœciok¹tne œruby M6 x 14
obudowa do w³¹cznika PN

Kod
8502050
8710050

Fittings art.-no. 8530020 (for wall kit 8500050 and 8510050)

Zestaw koñcowy,kod 8530020 (dla zestawów mont. 8500050 i 8510050)

Item. Quan. Description

Nr.

Iloœæ

3

1

4
5
6
7

1
1
1
1

3

1

4
5
6
7

1
1
1
1

Art-No.

coverplate compl. with 4 stainless steel screws
M6 x 35 (for tiles swimming pool)
M6 x 8 (liner swimming pool)
8531020
non-return valve
562205
air compressor 1,3 kW
575680
pneumatic control
7313250
PN-switch element
8712020

Opis
pokrywa kompl., z 4 œrubami
ze stali nierdzewnej
M6 x 35 (basen p³ytkowy)
M6 x 8 (basen foliowy)
zawór zwrotny
dmuchawa powietrza 1,3 kW
sterowanik pneumatyczny
w³¹cznik PN

Kod

8531020
562205
575680
7313250
8712020

Einbauteile in der Schalung der Betonwand dürfen keinen direkten Kontakt mit der Armierung haben! Sämtliche Bronze-Einbauteile
sind an den Potentialausgleich (Potentialringleitung) anzuschließen! Einbauteile aus Edelstahl und PVC-Teile in der Schalung der
Betonwand, vor dem Einbau besanden (bauseits). PN-Schlauch und Verrohrung über den Wasserspiegel führen. Der pneumatische
Schaltkasten ist in einem trockenen Raum zu installieren.
Built-in parts in the concrete are not allowed to have direct contact to the reinforcing! All bronze mounting parts must be cross
bonded and earthed in an approved manner! High-grade steel parts and PVC-parts located at the concrete must be sanded before
installation. The PN-hose and the piping must be installed above the water level. The pneumatic switchbox has to be installed in a
dry place.

UWAGA

Wszystkie czêœci wmontowane w beton nie mog¹ mieæ bezpoœredniego kontaktu z wzmocnieniem! Wszystkie czêœci z br¹zu
musz¹ byæ odpowiednio po³¹czone i uzieminone! Elementy stalowe i z PCV znajduj¹ce siê w betonie musz¹ zostaæ
wyszlifowane przed instalacj¹. W¹¿ w³¹cznika pneumatycznego i orurowanie musz¹ byæ zainstalowane powy¿ej poziomu
wody. W³¹cznik pneumatyczny musi zostaæ zamontowany w suchym miejscu.

Basen foliowy

ochronny vlies
folia
ko³nierze

uszczelka

Pokrywa

zestaw
monta¿owy

Rura PCV 50/40 i mufa przejœciowa 50/63 2” (we w³asnym zakresie)
Zaprawa klejona lub p³ytka

P³ytki

Pokrywa

zestaw
monta¿owy

Basen p³ytkowy
Rura PCV 50/40 i mufa przejœciowa 50/63 2” (we w³asnym zakresie)

Instrukcja instalacji masa¿u powietrznego dla basenów
foliowych i p³ytkowych
1. Lokalizacja
Dmuchawa powietrza powinna zostaæ umieszczona, jak najbli¿ej basenu.
° Pêtla rurowa musi byæ
Temperatura otoczenia nie mo¿e przekraczaæ 40 C.
zamontowana min. 30 cm powy¿ej poziomu wody.
2. Instalacja
Urz¹dzenie jest seryjnie wyposa¿one we wszystkie wymagane elementy
przy³¹czeniowe oprócz z³¹czek i rur. Powinny byæ wbudowane wed³ug
indywidualnych potrzeb i we w³asnym zakresie.
3. Uruchomienie
Istotne jest, aby rurê pod³¹czyæ do wyjœcia dmuchawy powietrza, w
przypadku pr¹du 3-fazowego nale¿y sprawdziæ, czy kierunek obrotu jest
prawid³owy, aby zapobiec zasysaniu wody.
4. Mo¿liwe problemy i ich rozwi¹zywanie
Urz¹dzenie nie pracuje wystarczaj¹co wydajnie.
Rury nie s¹ szczelne. Filtr dmuchawy jest zapchany.
Jeœli problem nadal wystêpuje, skontaktuj siê ze swoim instalatorem.
Dodatki nie wystêpuj¹ce w zestawie,
musz¹ byæ zamówione oddzielnie:

Nr.

Iloœæ Opis

8

1

9

1

zestaw ko³nierzy do
basenu foliowego
zestaw ko³nierzy do
w³¹cznika PN

Dane techniczne
Moc: 1,10 kW, pr¹d zmienny 230 V
Przep³yw: 130 m3/h

Kod
8520050
8712550

Przyk³adowa instalacja dla basenu

skrzynka
steruj¹ca

poziom wody

Wymiary wejœcia po stronie dmuchawy:
Minimum L= 80 cm, B= 50 cm.
Pêtla ruroci¹gu min. 30 cm nad
poziomem wody. Jest to absolutnie
niezbêdne dla zapewnienia wentylacji
sprê¿aki powietrza.

Rura PCV 50/40 i mufa przejœciowa 50/63 2” (we w³asnym zakresie)

Zestaw koñcowy, kod 8540020
1
2

1
1

Uwaga:
W¹¿ w³¹cznika PN musi byæ zamontowany
podstawowe elementy ze œrubami i pierœcieniem, przy³¹cze G2 8545550
powy¿ej poziomu wody.
pokrywa kompl., z 2 sto¿kowymi œrubami ze stali nierdzewnej M6 x 8

3
4
5
6

1
1
1
1

i pierœcieniem uszczelniaj¹cym
w³¹cznik PN z nakrêtk¹
zawór zwrotny
dmuchawa powietrza 1,3 kW
sterownik pneumatyczny

Nr.

Iloœæ

Opis

Kod

8541020
8720000
562205
575680
7313250

Dane techniczne
Moc: 1,3 kW, pr¹d zmienny 230 V
Przep³yw: 140 m3/h

Instrukcja instalacji masa¿u powietrznego dla basenów
gotowych
1. Lokalizacja
Dmuchawa powietrza powinna zostaæ umieszczona, jak najbli¿ej basenu. Temperatura otoczenia nie
° Pêtla rurowa musi byæ zamontowana min. 30 cm powy¿ej poziomu wody.
mo¿e przekraczaæ 40 C.
2. Instalacja
Uwaga:
Urz¹dzenie jest seryjnie wyposa¿one we wszystkie
Jeœli basen jest podwy¿szony, konieczne jest
wymagane elementy przy³¹czeniowe oprócz z³¹czek rozwa¿enie kana³ów dla orurowania podczas
i rur. Powinny byæ wbudowane wed³ug indywidualnych instalacji.
potrzeb i we w³asnym zakresie. Czêœæ elementów
instalacyjnych powinny byæ zamontowane w basenie przez producenta. Jeœli tak nie jest,
nale¿y we w³asnym zakresie zrobiæ odpowiednie wyciêcia. Nastêpnie zamontowaæ elementy
instalacyjne. Elementy musz¹ zostaæ wciœniête od wewn¹trz basenu w wyciêcia, zawsze z
uszczelk¹. Nastêpnie musz¹ byæ przymocowane po zewnêtrznej stronie basenu. Ruroci¹g masa¿u
powietrza mo¿e byæ zainstalowany tylko w takiej odleg³oœci, aby by³a mo¿liwoœæ kontynuacji
ruroci¹gu po zamontowaniu basenu.
3. Uruchomienie
Istotne jest, aby rurê pod³¹czyæ do wyjœcia dmuchawy powietrza, w przypadku pr¹du 3-fazowego
nale¿y sprawdziæ, czy kierunek obrotu jest prawid³owy, aby zapobiec zasysaniu wody.
4. Mo¿liwe problemy i ich rozwi¹zywanie
Urz¹dzenie nie pracuje wystarczaj¹co wydajnie.
Rury nie s¹ szczelne. Filtr dmuchawy jest zapchany.
Jeœli problem nadal wystêpuje, skontaktuj siê ze swoim instalatorem.

Przyk³adowa instalacja masa¿u
powietrza z oœwietleniem 50 W
dla basenu p³ytkowego

Zestaw
monta¿owy,
kod 8503050

Wymiary wejœcia po stronie dmuchawy:
Minimum L= 80 cm, B= 50 cm.
Pêtla ruroci¹gu min. 30 cm nad poziomem wody. Jest to
absolutnie niezbêdne dla zapewnienia wentylacji dmuchawy
powietrza.

Uwaga!
Przed monta¿em w beton nale¿y umieœciæ kabel halogenu 50 W
w os³onie ochronnej.
Nr. Iloœæ Opis
Kod

1

1

2

1

obudowa, 90 °G 1 1/2
œruby œciskaj¹ce i os³ona ochronna kabla 8503150
obudowa do w³¹cznika PN
8710050

Zestaw koñcowy, kod 8530220
Nr.
3

4
5
6
7
8

UWAGA

Iloœæ Opis
1 pokrywa kompl. z halogenem 50 W
4 œruby ze stali nierdzewnej
M6 x 35 (basen foliowy)
M6 x 8 (basen p³ytkowy)
1 zawór zwrotny
1 dmuchawa powietrza 1,3 kW
1 sterowanie pneumatyczne
1 w³¹cznik PN
1 transformator 50 VA

Kod

8532020
562205
575680
7313250
8712020
533005

Wszystkie czêœci wmontowane w beton nie mog¹ mieæ bezpoœredniego kontaktu z wzmocnieniem! Wszystkie czêœci z br¹zu
musz¹ byæ odpowiednio po³¹czone i uzieminone! Elementy stalowe i z PCV znajduj¹ce siê w betonie musz¹ zostaæ
wyszlifowane przed instalacj¹. W¹¿ w³¹cznika pneumatycznego i orurowanie musz¹ byæ zainstalowane powy¿ej poziomu
wody. W³¹cznik pneumatyczny musi zostaæ zamontowany w suchym miejscu.

Schemat pod³¹czenia elektrycznego

Zabezpieczenie 10 A

W³¹cznik

Uwaga: PrzekaŸnik zabezpieczaj¹cy silnik

Przetwornik

Ogrzewanie
Zaciski

DW 20
Zaciski

Podtrzymanie przekaŸnika

Stycznik

Ochrona silnika

Ciœnienie mo¿na regulowaæ za pomoc¹ œruby
regulacyjnej na prze³¹czniku ciœnienia.

Instalacja elektryczna
2

Dla dmuchawy powietrza niezbêdna jest instalacja kabla elektrycznego 3 x 1,5 mm .
Wymagany jest równie¿ kabel zasilaj¹cy odpowiedniej wielkoœci z 10 A
zabezpieczeniem. Elementy instalacyjne musz¹ byæ chronione przez 30 mA
urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce zamontowane z dala od basenu.
Instalacja skrzynki sterowania pneumatycznego.
Standardowo maksymalna odleg³oœæ miêdzy sterowaniem a w³¹cznikiem
pneumatycznym wynosi 25 metrów. W³¹cznik bezpieczeñstwa silnika dmuchawy
powietrza znajduje siê w skrzynce sterowania. Elektryk musi zmierzyæ zu¿ycie
energii podczas pracy i dostosowaæ do pomiaru pr¹du. W³¹cznik nale¿y ustawiæ
przed u¿yciem i sprawdziæ jego prawid³owe dzia³anie. Regulacja czu³oœci sterowania
pneumatycznego- regulator wkrêcony, wiêksza czu³oœæ, wykrêcony, ni¿sza
czu³oœæ.Instalcja elektryczna musi zostaæ wykonana przez wykwalifikowanego
elektryka zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cego prawa.

UWAGA! Jeœli chodzi o atrakcje wodne, d³u¿sza stagnacja wody w orurowaniu
mo¿e zanieczyszczaæ wodê w basenie. Aby przeciwdzia³aæ takiemu
ryzyku, nale¿y przeprowadzaæ czêœciowy przep³yw czystej wody w
orurowaniu atrakcji wodnych. Inn¹ mo¿liwoœci¹ dla utrzymania
odpowiednich wartoœci jest sterowany uk³ad ruchu.

Nr.
1
2

Wymiana lampy

1. Wy³¹cz ochronê (bezpiecznik) systemu
elektroenergetycznego.
2. Odkrêæ cztery œruby (poz.15/poz.16) z pokrywy i
podnieœ talerz ponad poziom wody.
3. Odkrêæ œruby (poz.11) i nakrêtki (poz.13) i wyjmij
halogen.
4. Odkrêæ œruby (poz.10) i zdejmij ko³nierz (poz.9).
5. Zdejmij szkie³ko (poz.7) halogenu.
6. Wyci¹gnij lampê z gniazda i wstaw now¹.
7. W celu ponownego monta¿u powtórz kroki 6) do 1)
(czynnoœci przeciwstawne)

Iloœæ Opis

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
1
1
7 m.
1
1
1
1
1
1
3
2
2

13

2

14
15
16

1
4
4

Kod

obudowa stalowa
4240450101
z³¹czka zaciskowa
7303650
nakrêtka
501951
dolna czêœæ z³¹czki
501950
uszczelka
575364
2
kabel silikonowy 2x2,5mm
534003
oprawka
576206
uszczelka Ø56xØ50x3
576209
halogen 50W, 12V
536001
szkie³ko
576205
O-ring 53x1,5
514057
ko³nierz
8532000141
œruby sto¿kowe DIN 965-M3x10
505249
œruby sto¿kowe DIN 965-M3x16
505241
podk³adka z¹bkowana
506601
DIN 6798-3,2
nakrêtka szeœciok¹tna
506013
DIN 934-M3
pokrywa ze œrubami
853202171
DIN 966-M6x8- basen foliowy
505283
DIN 966-M6x35- basen p³ytkowy
505281

UWAGA:
Kable halogenu powinny byæ umieszczony w taki sposób, aby
dostêp do nich w przypadku wymiany by³ u³atwiony. W
zale¿noœci od w³aœciwoœci wody kable wymienia siê co 3-5 lat.
Pokrywa transformatora mo¿e byæ zdjêta tylko wtedy, gdy nie
ma napiêcia. Transformator musi zostaæ zamontowany
powy¿ej poziomu wody. W³¹cznik halogenu mo¿e zostaæ
zamontowany tylko pod wod¹.

Instrukcja instalacji masa¿u powietrznego
1. Lokalizacja
Dmuchawa powietrza powinna zostaæ umieszczona, jak najbli¿ej basenu. Temperatura
° Pêtla rurowa musi byæ zamontowana min. 30 cm
otoczenia nie mo¿e przekraczaæ 40 C.
powy¿ej poziomu wody. Zawór zwrotny musi zostaæ umieszczony w orurowaniu. Wa¿ne,
aby do dmuchawy powietrza by³ ³atwy dostêp i zosta³a zapewniona odpowiednia
wentylacja.
2. Instalacja
Urz¹dzenie jest seryjnie wyposa¿one we wszystkie wymagane elementy
przy³¹czeniowe oprócz z³¹czek i rur. Powinny byæ wbudowane wed³ug indywidualnych
potrzeb i we w³asnym zakresie. Zestaw monta¿owy po zakoñczonych pracach
budowlanych powinien byæ oczyszczony np. z betonu. Podczas monta¿u pokrywy
masa¿u powietrznego, niezbêdne jest umieszczenie kabla halogenu podwodnego w
os³onie ochronnej. Czêœæ kabla musi zostaæ luŸno w zestawie monta¿owy, aby mieæ w
przysz³oœci mo¿liwoœæ wymiany halogenu ponad powierzchni¹ wody. Nastêpnie mo¿na
przykrêciæ pokrywê przy u¿yciu za³¹czonych œrub.
3. Uruchomienie
Istotne jest, aby rurê pod³¹czyæ do wyjœcia dmuchawy powietrza, w przypadku pr¹du 3fazowego nale¿y sprawdziæ, czy kierunek obrotu jest prawid³owy, aby zapobiec
zasysaniu wody.
4. Mo¿liwe problemy i ich rozwi¹zywanie
Urz¹dzenie nie pracuje wystarczaj¹co wydajnie. Rury nie s¹ szczelne. Filtr dmuchawy
jest zapchany. Jeœli problem nadal wystêpuje, skontaktuj siê ze swoim instalatorem.

Pod³¹czenie elektryczne halogenu podwodnego 50 W
Pod³¹czenie elektryczne

Halogen podwodny mo¿e byæ pod³¹czany tylko z oryginalnymi urz¹dzeniami Hugo Lahme.
Wszystkie urz¹dzenia i kable musz¹ byæ zabezpieczone przed przeci¹¿eniem (we w³asnym
zakresie). Nie nale¿y przekraczaæ wartoœci napiêcia pracy halogenów.
Instalacja powinna byc przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.
Zasilacz

Pod³¹czenie elektryczne powinno byæ wykonywane tylko przy zasilaczu
bezpieczeñstwa zgodnie z DIN EN 61558/VDE 0570, DIN EN 61347/VDE 0712, VDE
0100 czêœæ 410.

Schemat pod³¹czenia elektrycznego

skrzynka przy³¹czeniowa

transformator

w³¹cznik
bezpiecznik
faza
neutralny

D³ugoœæ/ przekrój kabla

Posiadasz halogen pracuj¹cy z kablem o d³ugoœci np. 7 m. Jeœli kabel potrzebuje przed³u¿enia, musi
zostaæ dobrana jego odpowiednia d³ugoœæ (do skrzynki do zasilacza). Schemat pokazuje d³ugoœæ kabla i
przekrój, które musz¹ zostaæ uwzglêdnione przy jego przed³u¿aniu. Mo¿na przeprowadziæ rozszerzenie
tylko z jednego przekroju kabla. Jeœli bezpoœrednio kabel halogenu musi zostaæ przed³u¿ony, punkt
po³¹czenia musi byæ umieszczony poza basenem. Spadek napiêcia do 0,6 V miêdzy zasilaczem a
skrzynk¹ jest dopuszczalny na zasilaniu 12 V.

przekrój kabla w mm

2

Schemat wyboru przekroju przewodu i d³ugoœci kabla przy przed³u¿aniu

D³ugoœæ kabla w m

Dodatki

Transformator

Transformator

Zmiany techniczne zastrze¿one

