


1. W  uprzednio  ustalonym  miejscu  wykopujemy  dół  o  głębokości  odpowiadającej

wysokości naszego basenu (należy przy tym uwzględnić wylewkę, styropian, ocieplenie

niecki pianą PUR i flanszę basenu). Wykop powiększamy o minimum 15 cm od niecki

basenowej z każdej strony (montaż orurowania).

Przy  wykopie  należy  również  uwzględnić  otwór  na  elementy  wystające  poza  nieckę

basenową (skimmer, panel przeciwprądu, itd.).

 

I. PRZYGOTOWANIE WYKOPU



2. Na  dnie  wykopu  robimy

betonową  wylewkę  (płytę  denną)  o

grubości  10–15cm (wylewka powinna

być  zazbrojona).  W  przypadku

występowania wód gruntowych lub

warstwowych  w  gruntach

nieprzepuszczalnych  (glina,  iły),

należy  pod  płytę  denną  ułożyć

warstwę,  dobrze  zagęszczonego

piasku  gruboziarnistego,  grubości

20cm,  oraz  dodatkowo  opaskę

drenażową.

Zaleca  się  wykonać  płytę  denną

powyżej wód gruntowych.

  

Na wylewce układamy twardy styropian FS-20 / styrodur (twardy, posadzkowy) o grubości

+ 5cm.



1. W przygotowany wykop wstawiamy basen. Pod stopniami schodów, wykonujemy

podmurówkę  z  bloczków  betonowych,  sprawdzając  ich  poziom  względem  ścian,  a

szczelinę pomiędzy stykiem schodów i bloczków wypełniamy pianką bądź klinujemy po

całym obwodzie.

2. Wlewamy do basenu około 20 - 30cm wody i sprawdzamy poziom górnej krawędzi

basenu.

II. MONTAŻ BASENU



3. Obsypujemy boki  basenu suchą zaprawą piaskowo-cementową 1-5  do poziomu

wody w basenie. Zaprawę polewamy wodą, aby ją zagęścić i dopasować do ścian basenu.

Podczas  obsypywania  basenu  zaprawą,  należy  kontrolować  odkształcanie  się  ścian

basenu zarówno w pionie jak i poziomie.

Odkształcenie  się  ścian  do  wewnątrz  świadczy  o  zbyt  dużym  naporze  (dużej  ilości

zaprawy)  z  zewnątrz  basenu,  natomiast  odkształcenie do zewnątrz  o  zbyt  dużej  ilości

wody.

Podczas obsypywania należy zadbać aby w zaprawie nie znajdowały się kamienie, śmieci

i inne twarde, ostre przedmioty, które mógłby uszkodzić ścianę basenu pod naporem.

4. Powtarzamy czynności 2 i 3 aż do całkowitego napełnienia basenu.



UWAGA!

1. Podczas  obsypywania  basenu  poziom wody  w  basenie  powinien  być  trochę

wyższy od obsypki zewnętrznej.

2. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby boki basenu miały swój naturalny kształt

(w szczególności dłuższe boki) tzn.: zbyt mocne ubijanie obsypki spowoduje wgniatanie

ścian do wewnątrz basenu, zbyt luźne obsypanie spowoduje odkształcenie się ścian na

zewnątrz.

3. W  przypadku  wysokiego  poziomu  wód  gruntowych  należy  wykonać

odwodnienie wokół basenu.

4. Wszelkie  prace  należy  skonsultować  ze  specjalistą  budowlanym znającym

lokalne warunki gruntowe.

5. W miejscach montażu elementów w niecce (lampy, dysze, skimmer itd.) zaleca

się wykonanie wąskiego szalunku i obsypanie tych elementów piaskiem aby ułatwić

dostęp do urządzeń w wypadku awarii.



W  momencie  dojścia  obsypką  do  poziomu  dysz  i  skimmera

należy  przeprowadzić  wklejenie  orurowania.  

Przebieg  klejenia: W  pierwszej  fazie  klejenia  należy  użyć

zmywacz do rur który je odtłuszcza i częściowo zmiękcza przed

właściwym klejeniem. Smarujemy koniec rury i kielich kształtki

zmywaczem (elementy wychodzące ze skimmera i  dysz oraz

zestawu filtracyjnego). Następnie smarujemy te same elementy

klejem. Złącze w przeciągu maksymalnie 1 minuty musi zostać

spasowane  aby  nie  dopuścić  do  odparowania  kleju.  Przy

pasowaniu należy obrócić rurę o 90° w kielichu w celu lepszego

rozprowadzenia  kleju  po  całym  złączu.  

Tak  spasowane  połączenie  powinno

być przytrzymane przez 15-30 sekund

w celu niedopuszczenia do wysunięcia

rury z łącznika (czas po którym złącze

uzyskuje  właściwą  wytrzymałość

zależy  od  temperatury).  Po

skończonym  klejeniu  kontynuujemy

obsypywanie  basenu  aż  do

całkowitego  napełnienia  wodą.

Połączenia  klejone  powinny  schnąć

minimum 2-3 godziny przed kontaktem

z wodą.

III. MONTAŻ ORUROWANIA I OŚWIETLENIA



Lampy  basenowe  należy  podłączyć  równolegle wraz  z  dołączonym  w  zestawie

transformatorem. Podłączenie lamp bezpośrednio pod zasilanie 230V może skutkować

spaleniem  żarówek.  Kable  powinny  być  prowadzone  w  wężu  ochronnym  (peszlu)  do

puszki  przyłączeniowej.  W przypadku lamp LED Multicolor  PAR56,  trzeci  kabel  (żółto-

zielony) odpowiada za synchronizację między lampami – należy go połączyć ze sobą.

Lampy nie mogą być załączone bez wody – bez chłodzenia.  Może to skutkować

rozszczelnieniem lampy lub/i spaleniem żarówek. Wszystkie instalacje elektryczne

powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. 

1. Dno studzienki wykonać jako wylewkę betonową, zbrojoną siatką. Ściany wykonać

z pustaków betonowych. Przykrycie wykonać z materiału zapewniającego ochronę przed

deszczem, śniegiem i warunkami atmosferycznymi.

2. Do studzienki należy doprowadzić przewód doprowadzający energię elektryczną.

3. Studzienka  musi  być  szczelna  i  zabezpieczona  przed  wodami  gruntowymi  oraz

opadami atmosferycznymi.

4. Poniższe schematy, zdjęcia oraz rysunki są przykładowymi ilustracjami.

5. W  przypadku  planowanego  zadaszenia  należy  uwzględnić  wysokość  klapy  /

zamknięcia studni. Wysoka klapa może uniemożliwić przejazd modułu nad studzienką z

względu na wysokość dolnego profilu zadaszenia. Należy wtedy przesunąć skrzynię poza

oś basenu lub odpowiednio skonfigurować klapę/profil zadaszenia.

WAŻNE!

Prace przy wykonaniu studzienki zaleca się wykonać po zamontowaniu niecki  basenu.

Zaleca  się  wykonać  odstęp  pomiędzy  basenem,  a  studzienką  filtracyjną.  Gotową,

uzbrojoną studzienkę do obsadzenia, możesz dokupić w naszej firmie. 

Studzienka  powinna  być  umiejscowiona  poniżej  tafli  wody  w  basenie,  tak  aby

urządzenia  były  grawitacyjnie  zalewane  wodą  z  basenu  i  nie  pracowały  bez

chłodzenia.

Finalny rozmiar studzienki zależny jest od ilości planowanego osprzętu (pomp, urządzeń

itd.) instalowanego wewnątrz.

IV. STUDZIENKA NA FILTRACJĘ



  Przykładowe wymiary dużej st (np. filtr, bypass, przeciwprąd).

  Przykładowe wymiary małej studzienki (np. filtr, bypass).



V. PRZYKŁADOWE SCHEMATY INSTALACJI



SCHEMAT – 1 

SKIMMER → FILTRACJA → DYSZE

SCHEMAT – 2 

SKIMMER → FILTRACJA → POMPA CIEPŁA → DYSZE + PRZECIWPRĄD



SCHEMAT – 3

SKIMMER / ODPŁYW DENNY → FILTRACJA → WYMIENNIK CIEPŁA → DYSZE


