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Basen ze skimmerem
Rysunek przedstawia basen ze skimmerem. Ma on dać Państwu wyobrażenie w co i jak może być wyposażony basen. Jest to podstawowa
wersja wyposażenia współczesnego, nowoczesnego basenu. Z lewej
strony widać zamontowany skimmer. Pompa filtra zasysa wodę i tłoczy
ją przez filtr basenowy. Woda płynie przez rury z twardego PCW i
wpływa z powrotem do basenu przez dysze wlotowe (po prawej stronie
na rysunku). Z lewej strony w dnie pokazano odpływ denny, który jest
połączony ze skimmerem i pompą filtra. W takim wypadku woda jest
filtrowana w 1/2 z powierzchni, a w 1/3 z dna. Obok skimmera
zamontowano regulator poziomu wody. Kontroluje on poziom wody i
automatycznie dolewa określoną ilość wody do właściwego
poziomu. Do filtra zamontowany jest automatyczny zawór,
który wykonuje proces płukania w określonym czasie lub
przy określonym ciśnieniu na filtrze. Automatyka
dozowania reguluje wartość pH, dba o dezynfekcję
wody w basenie. Może też dozować koagulant
krystalizujący wodę i środek przeciw glonom.
Ważnym elementem są urządzenia do podgrzewania wody. Z pieca C.O. gorąca woda tłoczona
jest do wymiennika ciepła, gdzie ciepło oddawane
jest wodzie z basenu przepływającej przez niego.
Pompa ciepła i kolektory są urządzeniami wspomagającymi ogrzewanie, aczkolwiek przy wysokich temperaturach powietrza przejmują na siebie
w całości funkcję ogrzania wody w basenie. Należy
więc je mieć, ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Nad całością pracy urządzeń czuwa
sterownik filtra, w którym łączą się wszystkie kabelki od urządzeń. Sterownik posiada czujnik temperatury, zegar czasowy, różne przekaźniki włączające i wyłączające zasilanie poszczególnych urządzeń.
Ważną rzeczą jest też pokrywa basenu, która skutecznie ogranicza
straty ciepła i pomaga nagrzewać basen promieniami słonecznymi.
Tu na rysunku pokrywę stanowi żaluzja z twardego PCW, która chroni
dzieci przed wpadnięciem do wody. Na rysunku z prawej strony widać
urządzenie do masażu wodnego. Jest ono umieszczone na stałe w
ścianie basenu. W momencie budowy basenu warto zamontować
zestaw przedmontażowy, a pozostałe elementy można założyć nawet za kilka lat. Istnieją również
urządzenia do masażu zawieszane na brzegu basenu, które można montować w każdej chwili. Spełniają
te same funkcje. Na rysunku widać też dwa reflektory. Kable elektryczne od lamp, poprzez puszki
połączeniowe prowadzą do transformatora 12 V. Do instalacji wodnej basenu powinno się używać rur i złączek z
twardego, szarego PCW. Do wydajności pompy 10 m3/h wystarczą przekroje 50 mm, do 20 m3/h przekroje 63
mm, do 32 m3/h przekrój rury powinien wynosić 75 mm. Na rurach montuje się zawory kulowe. Nie należy na nich
oszczędzać, gdyż brak odpowiedniej ilości może spowodować problemy w przypadku naprawy. Na dnie widać
pracującego robota. Czyści on dno basenu i ściany. Niektóre modele mają dodatkowo możliwość ręcznego sterowania
przez pilota. Robot automatyczny oszczędza Twój czas w prosty sposób: gdy on pracuje i czyści basen, Ty zajmujesz się
innymi, ciekawszymi sprawami.
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Basen z rynną
Rysunek przedstawia basen z rynną przelewową. To najczęściej spotykany rodzaj
basenu w hotelach i innych obiektach publicznych. Woda wpływa równomiernie
do rynny z całej powierzchni basenu. Przez pokazane na rysunku odpływy rynny
woda przepływa rurą zbiorczą do zbiornika przelewowego. Gdy woda osiągnie
w zbiorniku określony poziom, pompa filtra zasysa wodę ze zbiornika. Wszystko
jest kontrolowane przez pięć elektrod i sterownik. Mierzą one aktualny poziom
wody w zbiorniku. Jeżeli wody jest za mało, pompa filtra zostanie wyłączona i
otworzy się zawór magnetyczny dopuszczający świeżą wodę do zbiornika.
Równocześnie z basenu ciągle wlewa się woda. Gdy woda osiągnie określoną
wysokość, zawór zamyka się, a pompa filtra znowu się włącza i filtruje wodę.
Gdy kąpie się bardzo dużo osób i tworzą się fale, pompa filtra nie jest w stanie
przepompować całej wody. Nadmiar wody płynie wtedy do kanału.
Basen z rynną stanowi idealny element krajobrazu hali lub ogrodu.
Nie płynie się w nim „na mur”, ale widzi się całe pomieszczenie lub ogród. W tym basenie nie ma skimmera.
Pozostałe elementy basenu są takie same, jak w
basenie ze skimmerem. Do filtra zamontowany jest
automatyczny zawór, który wykonuje proces płukania w określonym czasie lub przy określonym ciśnieniu na filtrze. Automatyka dozowania reguluje wartość pH, dba o dezynfekcję wody w basenie. Może też
dozować koagulant krystalizujący wodę i środek przeciw
glonom. Ważnym elementem są urządzenia do podgrzewania wody. Z pieca C.O. gorąca woda tłoczona jest do
wymiennika ciepła, gdzie ciepło oddawane jest wodzie z
basenu przepływającej przez niego. Pompa ciepła i
kolektory są urządzeniami wspomagającymi ogrzewanie, aczkolwiek przy wysokich temperaturach powietrza przejmują
na siebie w całości funkcję ogrzania wody w basenie. Należy więc je
mieć, ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Nad całością pracy urządzeń czuwa sterownik filtra, w którym łączą się wszystkie kabelki od urządzeń.
Sterownik posiada czujnik temperatury, zegar czasowy, różne przekaźniki włączające i wyłączające zasilanie poszczególnych urządzeń.
Ważną rzeczą jest też pokrywa basenu, która skutecznie ogranicza straty ciepła i
pomaga nagrzewać basen promieniami słonecznymi. Tu na rysunku pokrywę
stanowi żaluzja z twardego PCW, która chroni dzieci przed wpadnięciem do wody.
Wysuwa się ona spod wody. Na rysunku z prawej strony widać urządzenie do masażu
wodnego. Jest ono umieszczone na stałe w ścianie basenu. W momencie budowy basenu warto
zamontować zestaw przedmontażowy, a pozostałe elementy można założyć nawet za kilka lat. Istnieją również
urządzenia do masażu zawieszane na brzegu basenu, które można montować w każdej chwili. Spełniają te same
funkcje. Na rysunku widać też dwa reflektory. Kable elektryczne od lamp, poprzez puszki połączeniowe prowadzą do
transformatora 12 V. Do instalacji wodnej basenu powinno się używać rur i złączek z twardego, szarego PCW. Do
wydajności pompy 10 m3/h wystarczą przekroje 50 mm, do 20 m3/h przekroje 63 mm, do 32 m3/h przekrój rury
powinien wynosić 75 mm. Na rurach montuje się zawory kulowe. Nie należy na nich oszczędzać, gdyż brak
odpowiedniej ilości może spowodować problemy w przypadku naprawy. Na dnie widać pracującego robota. Czyści on
dno basenu i ściany. Niektóre modele mają dodatkowo możliwość ręcznego sterowania przez pilota. Robot automatyczny oszczędza Twój czas w prosty sposób: gdy on pracuje i czyści basen, Ty zajmujesz się innymi, ciekawszymi
sprawami.
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Elementy instalacji basenu – omówienie

Ważne jest, aby właściwie wybrać elementy do swojego basenu. Dla ułatwienia pogrupowaliśmy je w serie zwane
edycjami. Wszystkie elementy w danej edycji pasują do siebie kolorystycznie, materiałowo i jakościowo.
Wyróżniamy następujące grupy: Bronze Edition, Stainless Edition, White Edition, White de LUX Edition, White-Steel
Edition, White-Steel de LUXE Edition. Niezależnie, którą grupę Państwo wybierzecie, znajdujące się w niej elementy
pasują do siebie. Nie powinno się we własnym basenie robić kolorystycznego bałaganu. Montaż elementów musi być
przeprowadzony przez fachową firmę, gdyż zostanie on wykonany właściwie. Jak wybrać fachowca? Nie jest to trudne.
Prawdziwy fachowiec ma się czym pochwalić i może pokazać Państwu swoje realizacje. Wasze zadowolenie będzie
wtedy o wiele większe, gdy Wasz basen zrobi fachowiec, mający doświadczenie, a nie ten, który będzie się u Was
na basenie uczył. Nasze rysunki dadzą Państwu tylko ogólny obraz.
Proszę przestrzegać następujących punktów: wszystkie części powinny być ściśle powiązane z murem, w trakcie
montażu należy uwzględnić grubość tynku lub płytek, po montażu elementów tynk musi być gładko zatarty. Przy
basenach betonowych, gdzie stosuje się szalunki należy uważać, aby nie uszkodzić elementów podczas lania betonu.
Jeżeli basen jest murowany, części montowane powinny wystawać na grubość tynku, wszystkie widoczne gwinty
muszą być zabezpieczone przed dostaniem się betonu lub tynku.
Do szerokości basenu 4 m wystarczy jeden skimmer, powyżej tej
szerokości należy zainstalować przynajmniej dwie sztuki. Odpływ denny służy nie tylko do opróżniania basenu, ale wpływa
na lepszy obieg wody basenowej. Należy zwrócić uwagę przy
montażu skimmera i dysz wlotowych na przepływ tych elementów. Jeżeli pompa filtra ma wydajność 10 m3/h, a skimmer
przepływ np. 6 m3/h, to pompa będzie mieć trudności z zassaniem wody (objawiające się bąblami powietrza pod pokrywą pompy) i pobierze tylko 6 m3. Tak samo jest z dyszami.
Ich mała ilość powoduje wzrost ciśnienia na filtrze i wpływanie
do basenu zbyt małej ilości przefiltrowanej wody. Dlatego lepiej
dać o jedną dyszę wlotową więcej. Reflektory podwodne są
ważne. Błąd robi ten, kto z nich rezygnuje. Basenu w hali nie
można oświetlić z góry, przeszkadza temu lustro wody, które
odbija światło najczęściej w formie fal na ścianach. Przy basenach otwartych reflektory są jeszcze bardziej potrzebne.
Mało kto wchodzi chętnie do ciemnej wody. Nie można zobaczyć, czy coś nie leży na dnie. Gdy siedzi się na tarasie,
oświetlenie podwodne jest ładne i tworzy miłą dla oka atmosferę. Rozjaśnia nie tylko wodę, ale też ogród.
Ilość elementów do montażu

Wielkość basenu (w metrach)
Ilość wody przy 1,35 m wody
Odpływ denny
Skimmer
Dysze wlotu
Przepusty murowe
Reflektory
Średnica filtra około (w milimetrach)
Wydajność pompy m3/h
Czas pracy pompy w godz./dzień ok.
Pobór mocy kW/h na dzień
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3x5
20 m3
1
1
2
2
1
400
6
10
1,72

4x6
32 m3
1
1
3
3
2
400
8
12
2,60

4x7
3
38 m
1
1
3
3
2
450
8
14
3,44

4x8
43 m3
1
1
4
4
2
500
11
12
5,20

4x9
3
49 m
1
1
4
4
2
600
11
14
5,85

4,5 x 9
55 m3
1
2
4
4
2
640
14
12
6,50

5 x 10
68 m3
1
2
4
4
3
640
14
14
8,50

6 x 12
98 m3
1
3
6
6
4
760
20
15
11,1
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Elementy instalacji basenu – omówienie

Odpływ denny

Skimmer - zbieracz powierzchniowy

Przy montażu skimmera, należy uważać na to, aby
Wszystkie odpływy na dnie dostarcza się z gwintem
koniecznie był on zainstalowany pionowo.
wewnętrznym 2". Przed wylaniem posadzki należy w
W skimmerach istnieje możliwość montażu regulatora
stalowej kratownicy umocować odpływ denny z rurą 63 mm
poziomu wody. Wymagane jest wtedy przyłączenie
lub zostawić wolne miejsce. Koniec rury musi
przewodu świeżej wody już przy budowie niecki basenu.
wystawać poza obręb muru i musi być zatkany. Otwór w
Tak samo należy uwzględnić odprowadzenie nadmiaru
odpływie powinien być zatkany np. papierem.
wody ze skimmera do kanału.
Dzięki temu odpływ zostaje czysty w środku.

Dysze wlotowe - przepusty murowe
Dysze wlotowe wkręca się na końcu, po wyłożeniu niecki
folią lub płytką. Niektóre modele dysz wymagają
zamontowania w murze elementu dyszy z gwintem
razem z przepustami. Przepusty murowe montuje się
w otworach pozostawionych w murze lub mocuje
w szalunkach. Należy uważać na stabilne
mocowanie w szalunkach.

Reflektory podwodne
Proszę instalować je według rysunku. Wokół reflektora
należy owinąć około 1m kabla i zostawić go w puszce
reflektora. Jeżeli trzeba będzie wymienić żarówkę,
wkład lampy można wtedy bez problemu wymontować
i wymienić żarówkę na brzegu, bez potrzeby
spuszczania wody.
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Elementy instalacji BRONZE EDITION
BRONZE EDITION to najbardziej wyjątkowa i ekskluzywna seria elementów do basenu kąpielowego. Wykonane
niezwykle precyzyjnie, jako ciśnieniowe odlewy ze stopów brązu, cechują się ogromną trwałością i odpornością.
Podstawowa gama towarów wykonana jest ze stopu miedzi, cyny i cynku, który używany był do produkcji armat i innej
broni. Zwyczajowe nazwy tego stopu to Rotguss-Gun metal- brąz armatni. Elementy są dostępne też w wykonaniu
do wody słonej z użyciem stopu miedzi i cyny. Elementy Bronze Edition cechują się wysoką stabilnością wymiarów
i długą żywotnością. Dodatkowe elementy wykonywane są ze stali nierdzewnej 316L/316Ti /V4A .
.

.

Skimmer wąski z brązu
Skimmer o głębokości montażu 160 mm.
Cały mieści się w świetle muru basenu.

.

Regulator poziomu wody
Montowany osobno w dowolnym miejscu w basenie.
Wlot wody do pomiaru poziomu przez muszlę.

wyjście 1 x GW 2” kod 301930

szer. 140 mm, mechaniczny kod 302140

2 x GW 2” kod 301925

Dodatki:

rama skimmera

kod 301916

rama regulatora kod 301918

maskownica folia kod 302228
mozaika

muszla kod 324663

kod 302236

Kompletny skimmer do basenu foliowego tworzą: 301930 lub 301925 + 302228 + 301916
do basenu płytkowego tworzą: 301930 lub 301925 + 302236 + 301916
Kompletny regulator poziomu do basenu tworzą: 302140 + 324663 + 301918
Przedłużenie skimmera
Przedłuża szyję skimmera. Można je łączyć.
Mogą zostać zabetonowane.
Śruby i uszczelki są niezniszczalne.
.

50 mm
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kod 302410

Poszerzenie skimmera
Umożliwia szybkie zbieranie wody z większej
powierzchni. W komplecie śruby i uszczelka
do połączenia ze skimmerem.
.

poszerzenie kod 302515

100 mm kod 302414

ramka

kod 302520

300 mm kod 302511

uszczelka

kod 302525
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Elementy instalacji BRONZE EDITION
Skimmer Standard z brązu.

Dodatki do skimmera Standard

Skimmer o głębokości montażu 240 mm.
Posiada podłączenia przelewu do kanału.
i regulacji poziomu wody.

wyjście 1 x GW 2” kod 301914
2 x GW 2” kod 301906

Regulator poziomu wody, mechaniczny
Montowany razem ze skimmerem. Wyjątkowo trwały
pływak zapewnia bezawaryjną pracę na długo.

regulator poziomu kod 302147

maskownica folia kod 302228
mozaika
kod 302236

rama kod 302910

przyłącze węża 38 mm

rama skimmera i regulatora

kod 302300

mechanicznego kod 302937

Regulator poziomu wody, elektroniczny
Podłączany do skimmera. Czujnik umieszczany
w specjalnej komorze skimmera.

regulator poziomu kod 302775

Kompletny skimmer do basenu foliowego tworzą: 301914 lub 301906 + 302228 + 302910.
do basenu płytkowego tworzą: 301914 lub 301906 + 302236 + 302910
Opcjonalnie: 302147 lub 302775 + 302300
Przedłużenie skimmera
Przedłuża szyję skimmera. Można je łączyć.
Mogą zostać zabetonowane.
Śruby i uszczelki są niezniszczalne.
.

Poszerzenie skimmera.
Umożliwia szybkie zbieranie wody z większej
powierzchni. W komplecie śruby i uszczelka
do połączenia ze skimmerem.

długość 50 mm

kod 302410

poszerzenie skimmera

kod 302515

100 mm

kod 302414

ramka przednia

kod 302520

300 mm

kod 302511

kołnierz uszczelniający przy folii

kod 302525
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BRONZE EDITION do basenu płytkowego/mozaiki
Dysze wlotu nowoczesny desing, perfekcyjne wykonanie i pokrywka 6 mm ze stali V4A. To nadaje jej elegancki wygląd.

GZ 2”, 40 mm kod 3140020

GZ 1 1/2”, 40 mm kod 324353

1
GZ 1 /2”, 40 mm kod 324500

GZ 2”, 70 mm kod 3140120

GZ 1 1/2”, 70 mm kod 324361

GZ 2", 40 mm

kod 324510

GZ 2", 40 mm

kod 324418

GZ 2", 70 mm

kod 324515

GZ 2", 70 mm

kod 324434

Przepust murowy
masywny odlew ze stopu brązu.

GW 1 1/2” 240 mm kod 324930
GW 1 1/2” 300 mm kod 324957
GW 2"
100 mm kod 324940

Muszla spełnia kilka funkcji: pobór wody do pomiaru,
dysza wlotu w wąskim komorach lub na schodach itp.

1 1/2” 30 mm kod 324490

Dysza denna
wykonana z brązu, pokrywa ze stali.
Regulowana ilość wypływu wody.

1 1/2” kod 324300
2" kod 324330

2" 40 mm kod 324505

Odpływ denny poziomy

1 1/2” 40 mm kod 324491
70 mm kod 324495
2" 40 mm kod 324498
70 mm kod 324499

Odpływ denny pionowy

GW 2" kod 324914

GW 2", kod 324736

Przyłącze węża odkurzacza w murze

2", 40 mm kod 324523
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2", 40 mm kod 3910000

złączka 38 mm kod 324560

zatyczka kod 324555
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BRONZE EDITION do basenu foliowego
Dysze wlotu nowoczesny desing, perfekcyjne wykonanie i pokrywka 6 mm ze stali V4A. To nadaje jej elegancki wygląd.

dysza – kołnierz kod 3140220

Dysza denna
wykonana z brązu, pokrywa ze stali.
Regulowana ilość wypływu wody.

1 1/2” kod 324300 + 324302
2"
kod 324330 + 324302

dysza - kołnierz kod 324655

GZ 1 1/2” , 40 mm kod 324450
GZ 2",
40 mm kod 324469

Odpływ denny poziomy

Odpływ denny pionowy

GW 2", kod 324914 + 324800

GW 2", kod 324736 + 324800

Z elementów BRONZE EDITION powstają niesamowicie cudowne baseny
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BRONZE EDITION do basenu foliowego
Muszla spełnia kilka funkcji: pobór wody do pomiaru, dysza wlotu w wąskim komorach lub na schodach itp.

muszla – kołnierz kod 324663

1 1/2” 40 mm kod 324492

2” 40 mm kod 324505 + 324540

2” 40 mm kod 324493

Przepust murowy
masywny odlew ze stopu brązu.

Przyłącze węża odkurzacza w murze

2", 40 mm kod 324531

GW 1 1/2”
GW 1 1/2”
GW 1 1/2”
GW 2”
GW 2”

100 mm kod 324610
240 mm kod 324612
340 mm kod 324620
200 mm kod 324605
240 mm kod 324600
złączka 38 mm kod 324560
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2", 40 mm kod 3910000 + 324540

zatyczka kod 324555
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DIAMOND EDITION
Czas na niepowtarzalny DESING w Twoim basenie! Postaw na efektowną serię DIAMOND, zaprojektowaną przez
projektantów wzornictwa przemysłowego i wyróżniającą się niecodziennym wyglądem. Seria przeznaczona jest dla
ludzi o nowoczesnym podejściu do ambitnego wzornictwa. Elementy wykonane z tworzywa w kolorze białym
i z elementami ze stali nierdzewnej, przeznaczone są do każdego rodzaju basenu.
Skimmer DIAMOND EDITION

skimmer wąski szer. 80 cm
ramka wys. 75 mm stal 316 kod 70014

skimmer wąski szer. 80 cm
ramka wys. 75 mm z tworzywa kod 70016

Wloty DIAMOND EDITION

odpływ denny pokrywa
stal 316 kod 70006

dysza wlotu pokrywa
stal 316 kod 70010

odpływ denny pokrywa
z tworzywa kod 70008

dysza wlotu biała
z tworzywa kod 70012

WHITE STEEL EDITION
Białe elementy z tworzywa, z wykończeniem ze stali. Alternatywa dla wykonanych w całości z brązu lub tworzywa.
Skimmer WHITE-STEEL EDITION

skimmer standard kod 21400

odpływ denny

kod 21407

skimmer szeroki kod 21403

dysza
wlotowa

przepust
murowy

kod 21410

kod 24200

przyłącze
węża

kod 21413
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Elementy instalacji WHITE-STEEL de LUXE EDITION
Czas na stalową rewolucję w Twoim basenie! Postaw na jakość!
Elementy instalacji basenowej WHITE-STEEL de LUXE EDITION to najwyższa półka elementów z tworzywa. Wykonane
z mieszanki tworzyw, specjalnie opracowanej w laboratorium producenta. Pokrywy ze stali nierdzewnej AISI 316/V4
mają atrakcyjny wygląd, wykonane są według restrykcyjnych norm produkcyjnych i są odporne na szkodliwe
działanie chloru. Elementy przeznaczone są do basenów foliowych i płytkowych. W korpusach zatopione są metalowe
gwinty wewnętrzne.

1

3

4

5+6
7

8

2

nazwa

kod
3

1. skimmer deLUXE wyjście KW 50 mm i GZ 2", rekomendowany przepływ 8 m /h

21500

2. przedłużenie 25 cm skimmera de LUXE

21512
3

3. skimmer szeroki deLUXE, wyjście KW 50 mm i GZ 2", rekomendowany przepływ 8 m /h
3
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21502

4. odpływ denny deLUXE, maks. przepływ 15 m /h, wyjście GW 2"

21504

5. dysza wylotowa deLUXE, rekomendowany przepływ 5 m3/h,
do montażu w przepuście de LUXE

21506

6. przepust murowy deLUXE

21508

7. dysza wylotowa de LUXE dla basenów gotowych i foliowych,
rekomendowany przepływ 5 m3/h

21510

8. podwyższenie skimmera de LUXE o 45 mm

21514

9. dysza deLUXE z nakrętką i uszczelkami

21516
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Elementy instalacji WHITE de LUX EDITION
Postaw na jakość elementów instalacji basenowej WHITE de LUX EDITION. Wykonane z mieszanki tworzyw
specjalnie opracowanej w laboratorium producenta. Elementy wykonane są według restrykcyjnych norm
produkcyjnych i są odporne na szkodliwe działanie chloru. Elementy przeznaczone są do basenów foliowych i
płytkowych. W korpusach zatopione są metalowe gwinty wewnętrzne.

2
4

5

1
3
6
7
nazwa
skimmer White de LUX wyjście KW 50 mm i GZ 2", rekomendowany przepływ 8 m3/h
przedłużenie 25 cm skimmera de LUXE
poszerzenie i przedłużenie 25 cm do skimmera White deLUX
odpływ denny White de LUX maks. przepływ 15 m3/h, wyjście GW 2"
dysza wylotowa White de LUXE, rekomendowany przepływ 5 m3/h
do montażu w przepuście deLUXE
6. przepust murowy deLUXE
7. dysza wylotowa White de LUX dla basenów gotowych i foliowych,
rekomendowany przepływ 5 m3/h
8. podwyższenie skimmera de LUXE o 45 mm

1.
2.
3.
4.
5.

kod
21540
21512
21542
21544
21546
21508
21548
21514

Stalowe wykończenia elementów WHITE deLUX EDITION

ramka do poszerzenia kod 21550

ramka skimmera kod 21552

pokrywa dyszy kod 21554

pokrywa odpływu kod 21556

poszerzenie 665,6 mm kod 21558

poszerzenie 387,6 mm kod 21560
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WHITE EDITION
to śnieżnobiałe elementy z wysokogatunkowego tworzywa, produkowane w Europie z wyjątkową dbałością o jakość
i dokładność wykonania. White Edition to najczęściej wybierane elementy. W korpusach zatopione są metalowe
gwinty wewnętrzne.
Skimmer Euro optymalny przepływ 8 m3/h. Skimmer zbiera wodę z powierzchni ok. 25-35 m2.

skimmer kod 20410

skimmer szeroki kod 20420

skimmer przedłużony kod 20445

skimmer EURONORM kod 20417

Dysza Euro kompletna dysza z gwintem GZ 2".
przepływ: 3, 5 lub 7 m3 /h.

basen foliowy kod 24210
poliestrowy
kod 24208
płytkowy
kod 24205

basen foliowy kod 24212
poliestrowy kod 24214

Przyłącze węża Euro do podłączenia
ręcznego odkurzacza dna

basen foliowy kod 24240

Przepust murowy Euro do montażu dysz Euro w betonowym murze.

kod 24202
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WHITE EDITION
Dysza denna regulowana ilość wypływu do 12 m3/h
W korpusach zatopione są metalowe gwinty.

basen foliowy kod 24250

Regulator poziomu montowany w ścianie basenu.
Mechaniczny pływak.

basen płytkowy kod 24255

regulator kod 20440

Odpływ denny Euro przeznaczony do wszystkich rodzajów basenów. Przepływ maks. 13 m3/h.

odpływ wys.15 cm kod 24300

odpływ wys. 20 cm kod 24304

odpływ wys. 10 cm kod 24302

INNE ELEMENTY Z TWORZYWA
Miniskimmer wykonany z tworzywa. Przeznaczony dla basenów ze ścianą ze stali lub tworzywa.
Nie może być montowany w betonowym murze. przepływ 5 m3/h.

miniskimmer kod 20300

miniskimmer szeroki kod 20303

z reg. poziomu wody kod 20304

maskownica kod 20306

maskownica

maskownica

Skimmer zawieszany uniwersalny skimmer
do montażu w każdym basenie. Podłączenie 38 mm.

skimmer zawieszany kod 05502

kod 20307

kod 20307

Skimmer z tworzywa
montaż w ścianie basenu.

skimmer z tworzywa kod 20412

89

INSTALACJE W BASENIE

Regulatory poziomu wody
automatycznie uzupełniają i utrzymują określony stan wody w basenie. Dzięki zastosowaniu regulatora, komfort
użytkowania basenu wyraźnie się podnosi. Wyróżniamy elektroniczne i mechaniczne regulatory poziomu wody.
Przy montażu zaworu elektromagnetycznego, należy przed zaworem zamontować dodatkowy filtr, wyłapujący
zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie z wodociągu. Kable regulatorów elektronicznych można przedłuża
do 100 m.
Elektroniczny regulator poziomu wody
komplet z czujnikiem przepływu, skrzynką sterującą

Elektroniczny regulator poziomu Swim-tec
to proste i niezawodne urządzenie
montowane w skimmerze.

regulator bez zaworu

kod 309060

regulator bez zaworu

kod 309124

z zaworem /2 ”, 230 V

kod 309065

z zaworem /2 ”, 230 V

kod 309141

1

Elektroniczny regulator BNR 300 komplet z sondą
poziomu, uchwytem i skrzynką. Sonda montowana
w skimmerze. Opóźnienie włączenia ok. 15/20 sekund.

1

Elektroniczny regulator BNR 55 komplet z sondą
poziomu, uchwytem i skrzynką. Sonda montowana
w skimmerze. Opóźnienie włączenia między 1-4 min.

z zaworem 1/2”, 230V
bez zaworu, 230V
z zaworem 1/2”, 24V
bez zaworu, 24V

z zaworem 1/2”, 230V kod 309126
bez zaworu
kod 309128

Mechaniczny regulator z pływakiem. Montowany w ścianie basenu.
Wpływ wody do regulatora przez muszlę lub dyszę (nie ma w komplecie).

kod 309028
kod 309117
kod 309020
kod 309022

Elektrozawory
elektrozawór 1/2 ”, 230 V

kod 309141

elektrozawór /4 ”, 230 V

kod 309142

elektrozawór 1/2 ”, 24 V

kod 309140

3

regulator z tworzywa
kod 20440
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Oświetlenie wody w basenie
Basen znacznie podnosi wartość domu i ogrodu. Basen dostarcza odprężenia, poprzez sportową aktywność w
wodzie, jest orzeźwiający, zdrowy i relaksacyjny. Jedną z najważniejszych rzeczy z tzw. wyposażenia dodatkowego
są reflektory podwodne. Błąd robi ten, kto z nich rezygnuje. Basenu w hali nie można oświetlić z góry, przeszkadza
temu lustro wody, które odbija światło na ścianach. Przy basenach otwartych reflektory są jeszcze bardziej potrzebne.
Ciemna tafla wody nie jest przyjemna.

Ilość zamontowanych źródeł światła zależy od powierzchni basenu, jego przeznaczenia i potrzebnej wielkości
strumienia światła. O odległości świecenia decyduje krzywa strumienia światła, która dla każdego rodzaju żarówki
jest inna. Oświetlenie spełnia swoją rolę tylko przy właściwych transformatorach. Właściwy transformator decyduje
o jakości oświetlenia i żywotności żarówki. Spadek napięcia o 1 V powoduje drastyczne zmniejszenie ilości światła
np. lampa 300 W przy 12 V - ma 6000 lm, a przy 11 V - ma 4300 lm. Przy lampach LED 12 V spadki napięcia
powodują gwałtowne skrócenie żywotności żarówki. Ważne jest zastosowanie właściwego transformatora, który
generować będzie zawsze stałe napięcie. Nasze transformatory są najodpowiedniejsze, bo mają możliwość
przestawiania napięcia w zakresie 12-14 V. Przed włączeniem lamp napięcie trzeba sprawdzić miernikiem
elektrycznym. Przy lampach LED o innym napięciu, niż 12 V trzeba stosować wyłącznie zasilacze fabryczne,
gwarantujące stałe napięcie przewodzenia i wymagane natężenie.
Istnieje kilka rodzajów oświetlenia: tradycyjne, halogenowe, ledowe. Przed wyborem oświetlenia warto się
zastanowić, biorąc pod uwagę kilka czynników. Warto iść z duchem czasu i wybrać lampy LED, które są w sumie
najkorzystniejszym wyborem. Mają one najwyższą sprawność, czyli stosunek emitowanej mocy światła do zużytej
energii elektrycznej, który wynosi dla LED ok. 25%, dla halogenu 7%, dla zwykłej żarówki ok. 3%. Oświetlenie LED
ma najwyższą skuteczność świetlną, która określa stosunek emitowanego strumienia świetlnego do pobieranej energii
elektrycznej, wyrażony jednostce lm/W (lumen/Wat). Wynosi ona dla LED jeden kolor: ok. 100 lm/W, zwykła
żarówka: 10 do 15 lm/W, halogen: 15-20 lm/W, jarzeniówka: ok. 60 lm/W. Wybór oświetlenia LED to
inwestycja, która zwraca się w bardzo niskich kosztach eksploatacji, na które składają się: niskie zużycie prądu,
brak obsługi serwisowej, brak częstych zakupów nowych żarówek.
Według obecnych norm, dla uzyskania dobrego oświetlenia podwodnego, pozwalającego filmować kamerą pod
wodą należy przyjąć następujące wartości:
2
Zwykła żarówka: ok. 20-25 W/m2 powierzchni wody, 400-500 lm/m
2
2
LED: ok. 1-5 W/m powierzchni wody, 100-500 lm/m
LED RGB: ok. 2-7 W/m2 powierzchni wody, 100-500 lm/m2
Dla basenów prywatnych przyjmuje się mniejsze wartości. Przy lampie podana jest moc [W] i strumień [lm].
Wzór na obliczenie wymaganej ilość lamp: pow. wody w m2 x ilość lm na 1m2/strumień lampy w lumenach.
Przykład: basen o pow. 96 m2, ilość lm na 1m2 = 300 lm/m2, wielkość strumienia lampy 7200 lm .
96 x 300 / 7200 = 4 lampy.
W rozmieszczeniu lamp w basenie pomocna jest krzywa światła konkretnej lampy.
Przekrój kabla przy lampach określa elektryk posiadający uprawnienia.
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Oświetlenie basenu lampami LED
To całkowicie nowy sposób na oświetlenie basenu. Diody LED w niesamowity sposób rozświetlają toń wody.
Szczególną zaletą tego oświetlenia jest bardzo długa żywotność żarówek przy dobrym podłączeniu elektrycznym,
mały pobór prądu, brak czynności obsługowych, żadnych termicznych problemów związanych z nagrzewaniem
się żarówek. W zależności od wielkości basenu i żądanego efektu wylicza się odpowiednią ilość lamp. Lampy RGB
zmieniają kolory. Decydując się na oświetlenie LED, należy pamiętać, że koszty eksploatacji są bardzo niskie i szybko
rekompensują koszt inwestycji. Lampy LED odznaczają się dużą sprawnością wynoszącą 25%. Sprawność to stosunek
emitowanej mocy światła do użytej energii elektrycznej. Duża skuteczność świetlna do 100 lm/W (zwykła żarówka
ma 15 lm/W). Skuteczność świetlna określa stosunek emitowanego strumienia świetlnego do pobieranej energii
elektrycznej.
Przykład oświetlenia lampami TebasLED basenu o powierzchni ok. 50 m2
Wypróbuj jak świeci żarówka LED w Twoim basenie i wypożycz model demonstracyjny.

Rodzaje żarówek TebasLED :

LED 6000K, 1000lm kod 24880

LED 3500K, 1400lm kod 24884

LED kolor, 720 lm kod 24882

LED Maxi, 2400lm kod 24881

LED Maxi kolor, 920lm kod 24883

Rodzaje żarówek DIAMOND LED:

LED biały, 2050 lm kod 24886
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LED biały, 1100 lm kod 24887

LED kolor, 810 lm kod 24892
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Oswietlenie basenu
Lampa Euro White Edition 12V
Komplet do montażu. Z żarówkami:
TebasLED, Diamond lub 300W.

Lampa Euro White-Steel Edition 12V
Komplet do montażu. Z żarówkami:
TebasLED, Diamond lub 300W.

300 W,
15 W, LED 6000K,
18 W, LED 3500K,
20 W, LED Maxi,
15 W, LED RGB,
18 W, LED Maxi RGB,
30 W, LED Diamond,
16 W, LED Diamond,
28 W, j/w RGB,

300 W,
15 W, LED 6000K,
18 W, LED 3500K,
20 W, LED Maxi,
15 W, LED RGB,
18 W, LED Maxi RGB,
30 W, LED Diamond,
16 W, LED Diamond,
28 W, j/w RGB,

4500 lm
1000 lm
1400 lm
2400 lm
720 lm
920 lm
2050 lm
1100 lm
810 lm

kod 24400
kod 24400led6000K
kod 24400led3500K
kod 24400ledmaxi
kod 24400ledrgb
kod 24400ledrgbmaxi
kod 24400led2050
kod 24400led1100
kod 24400led810

4500 lm
1000 lm
1400 lm
2400 lm
720 lm
920 lm
2050 lm
1100 lm
810 lm

kod 24405
kod 24405led6000K
kod 24405led3500K
kod 24405ledmaxi
kod 24405ledrgb
kod 24405ledrgbmaxi
kod 24405led2050
kod 24405led1100
kod 24405led810

RGB = światło kolorowe

Dodatki do lamp Euro White i White-Steel Edition 12V:
Transformator 12V AC

Modulator kolorów TebasLED

100 W, ES kod 24700

modulator

300 W, ES kod 24702

pilot modulatora kod 24889

kod 24888

Pilot sterujący [włącz-wyłącz]
maks1000W , zasiąg 30m kod 24865

Modulator kolorów Diamond
z pilotem kod 24890

Pokrywa owalna
do lampy EURO kod 24403

Mocowanie dodatkowe
lampy EURO w puszce kod 24402
.

Puszka połączeniowa

kod 24410

kod 314218
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Oswietlenie basenu
Lampa Stainless Edition 12V
Ze stali AISI-316, Komplet do montażu.
Z żarówkami: TebasLED lub 300W.

Lampa Bronze Edition 12V
Puszka z brązu , ramka lampy ze stali, do basenów
foliowych potrzebny jest kołnierz.

300 W,
15 W, LED 6000K,
18 W, LED 3500K,
20 W, LED Maxi,
15 W, LED RGB,
18 W, LED Maxi RGB,
30 W, LED Diamond,
16 W, LED Diamond,
28 W, j/w RGB,

puszka z brązu
kołnierz z uszczelkami
300 W,
15 W, LED 6000K,
18 W, LED 3500K,
20 W, LED Maxi,
15 W, LED RGB,
18 W, LED Maxi RGB,
30 W, LED Diamond,
16 W, LED Diamond,
28 W, j/w RGB,

4500 lm
1000 lm
1400 lm
2400 lm
720 lm
920 lm
2050lm
1100lm
810lm

kod 314370
kod 314370led6000K
kod 314370led3500K
kod 314370ledmaxi
kod 314370ledrgb
kod 314370ledrgbmaxi
kod 314370led2050
kod 314370led1100
kod 314370led810

4500 lm
1000 lm
1400 lm
2400 lm
720 lm
920 lm
2050lm
1100lm
810lm

kod 314196
kod 314110
kod 314115
kod 314115led6000K
kod 314115led3500K
kod 314115ledmaxi
kod 314115ledrgb
kod 314115ledrgbmaxi
kod 314115led2050
kod 314115led1100
kod 314115led810

RGB = światło kolorowe

Dodatki do lamp Stainless Bronze i White-Steel Edition 12V:
Transformator 12V AC

Modulator kolorów TebasLED

100 W, ES kod 24700

modulator

300 W, ES kod 24702

pilot modulatora kod 24889

Pilot sterujący [włącz-wyłącz]
maks. 1000W , zasiąg 30 m kod 24865

Modulator kolorów Diamond
z pilotem kod 24890

Pokrywa owalna
do lampy EURO kod 24403

Mocowanie dodatkowe
lampy EURO w puszce kod 24402
.

Puszka połączeniowa

kod 24410
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Oswietlenie basenu
Bronze Edition Halogen 12 V
puszka z brązu, ramka ze stali.
Idealny do oświetlenia schodów.

Halogen White Edition 12V z tworzywa.
Ramka biała Komplet do montażu

puszka brązu

kod 314255

wkład 50 W, 1100 lm
kołnierz z uszczelkami

kod 314257
kod 314256

halogen 50 W ramka biała
MINI LED biały,15 W
MINI LED kolor,15 W
modulator kolorów do Mini Led

Halogen White-Steel Edition 12V
Wykonany z tworzywa. Nakładka ramki ze stali
Komplet do montażu.

halogen, 50 W ramka stalowa
MINI LED biały,15 W
MINI LED kolor,15 W
modulator kolorów do Mini Led

kod 17987
kod 17990
kod 17991
kod 2781

Głośnik podwodny
wykonany z najlepszej stali. Jeden na 35 m2 .
Zakres pracy od 100 Hz do 10 kHz.

puszka z brązu
kod 314196
głośnik 30 W, 8 Ohm kod 314300
kołnierz z uszczelkami kod 314110

kod 17989
kod 17992
kod 17993
kod 27818

Żarówki TebasLED 12V

15W, 1000 lm

18W, 1400 lm

20W, 2400 lm

15W, 720 lm

18W, 920 lm

kod 24880

kod 24884

kod 24881

kod 24882

kod 24883

Żarówki DiamondLED 12V

36W, 2050 lm
kod 24886

19W, 1100 lm
kod 24887

28W, 810 lm
kod 24892

18 W, 510 lm z pilotem
kod 24885

Transformator 12V AC
100 W, ES kod 24700
300 W, ES kod 24702

Modulator kolorów TebasLED
modulator
kod 24888
pilot modulatora kod 24889

Pilot sterujący [włącz-wyłącz]
maks. 1000W, zasięg 30m kod 24865

Modulator kolorów Diamond
z pilotem kod 24890

300W, 4500 lm
kod 24850
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POWER LED 24 VOLT perfekcja w każdym elemencie
Lampy NOWEJ GENERACJI POWER LED 24 VOLT służą do profesjonalnego oświetlenia basenu. Wykorzystywane
w nich przemysłowe diody ledowe są odporne na wstrząsy i bez ryzyka implozji. Charakterystyczne cechy jakościowe
spełniają wymogi normy niskonapięciowej EN 61347-2-3 i normy EN 61047, normy w sprawie kompatybilności
elektromagnetycznej EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, normy klasyfikacji światła laserowego
EN 62471 (dla 24V) i EN 60825 (dla 12 V). Tego nie spotkacie w innych lampach. W wersjach RGB technologia LED
opiera się na addytywnym mieszaniu barw. Do zasilania niezbędny jest prąd stały, w dokładnie podawanym natężeniu.
Tylko oryginalne zasilacze zapewniają potrzebne lampom Power LED napięcie i natężenie. Użycie innych może
pozbawić gwarancji. Standardowo wyposażone są w kabel o długości 5 m , ale dostępne są też z kablem o dł.10 m.
Doboru kabla od lampy do zasilacza powyżej 10 m dokonuje się na podstawie specjalnego diagramu dla lamp
Power LED. Dla zapewnienia wysokiej trwałości trzeba zachowywać następujące limity wartości związków chemiczych
w wodzie basenowej: środek dezynfekujący do 1,0 mg/l, chlorki do 500 mg/l, pH 6,5-9,5. Dla elementów do słonej
wody maksymalna koncentracja NaCl to 6%. Do zasilania lamp Power LED niezbędny jest prąd stały, w dokładnie
podawanym natężeniu. Tylko oryginalne zasilacze zapewniają potrzebne napięcie i natężenie. Użycie innych pozbawia
gwarancji. Lampy Power LED łączy się ze sobą w magistralę. W jednym systemie lamp potrzebna jest dokładnie jedna
jednostka nadrzędna= zasilacz balastowy. Inne lampy będą podłączone, jako jednostki podrzędne do zasilacza
sieciowego. Sterowanie może odbywać się za pomocą przycisku zewnętrznego, pilota radiowego (zdalne sterowanie)
lub modułu DMX 512 (przy użyciu komputera).

1

2

3

4

8

5

6

7

Dodatki do lamp POWER LED 24 VOLT:
nazwa
kod
zasilacz sieciowy 24V, dla 2 lamp 30er lub 21er,
4 lamp 15er, 6 lamp 9er, 8 lamp 3er. Przy większej
ilości dodatkowo subdystrybutor. Przeznaczony dla
lamp białych, także ze ściemniaczem.
40600050
zasilacz balastowy 24V, dla 2 lamp 30er lub 21er,
4 lamp 15er, 6 lamp 9er, 8 lamp 3er.Przy większej
ilości dodatkowo subdystrybutor. Przeznaczony dla lamp
kolorowych, także z pilotem i DMX.
40600150
subdystrybutor 24V przy podłączeniu więcej niż 4 lamp 40600250
nazwa
1+2. pilot do zmiany kolorów z odbiornikiem
3. ściemniacz/zmieniacz kolorów lamp
4. moduł DMX lampy LED
5. puszka z brązu do Power LED
8. kołnierz uszczelniający do Power LED
6. puszka z brązu lamp Mini
8. kołnierz uszczelniający do Mini
7. puszka z brązu lamp Midi
8. kołnierz uszczelniający do Midi
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kod
314439
314440
314452
314196
314110
314255
314256
4266050
4267050

INSTALACJE W BASENIE

Oświetlenie POWER LED 24 VOLT perfekcja w każdym elemencie
Stal V4A, puszka z brązu.
Żywotność: do 50.000 godzin, Temperatura barwowa: 6000K, 4500K, 3000K. Stopień ochrony: III, IP 68.
Natężenie/napięcie: 700 mA 24 V/DC SELV, Klasyfikacja lasera: EN 62471 bezp. fotobiologiczne
30er POWER LED 24 V DC O 270 mm
Moc: 80 W Strumień świetlny: 13900 lm

puszka z brązu
kołnierz i uszczelki
30er , 6000K
4500K
3500K
30er RGB

30er POWER LED 24 V DC
270 mm
Moc: 80 W Strumień świetlny: 13900 lm

kod 314196
kod 314110
kod 40000020
kod 40000320
kod 40000420
kod 40000220

kod 314196
kod 314110
kod 40100020
kod 40100320
kod 40100420
kod 40100220

15er POWER LED 24 V DC O 270 mm
Moc: 40 W Strumień świetlny: 7100 lm

kod 314196
kod 314110
kod 40700020
kod 40700320
kod 40700420
kod 40700220

30er POWER LED 24 V DC
270 mm
Moc: 56 W Strumień świetlny: 9950 lm

21er POWER LED 24 V DC O 270 mm
Moc: 56 W Strumień świetlny: 9950 lm

puszka z brązu
kołnierz i uszczelki
21er , 6000K
4500K
3500K
21er RGB

puszka z brązu
kołnierz i uszczelki
30er , 6000K
4500K
3500K
30er RGB

puszka z brązu
kołnierz i uszczelki
21er , 6000K
4500K
3500K
21er RGB

kod 314196
kod 314110
kod 40800020
kod 40800320
kod 40800420
kod 40800220

puszka z brązu
kołnierz i uszczelki
21er , 6000K
4500K
3500K
21er RGB

kod 314196
kod 314110
kod 40201020
kod 40201320
kod 40201420
kod 40201220

.
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Oświetlenie POWER LED 24 VOLT perfekcja w każdym elemencie
Stal V4A, puszka z brązu.
Żywotność: do 50.000 godzin, Temperatura barwowa: 6000K, 4500K, 3000K. Stopień ochrony: III, IP 68.
Natężenie/napięcie: 700 mA 24 V/DC SELV, Klasyfikacja lasera: EN 62471 bezp. fotobiologiczne

Moc: 40 W Strumień świetlny: 7100 lm

puszka z brązu
kołnierz i uszczelki
15er , 6000K
4500K
3500K
15er RGB

kod 4266050
kod 4267050
kod 40200020
kod 40200320
kod 40200420
kod 40200220

Moc: 25 W Strumień świetlny: 4250 lm

puszka z brązu
kołnierz i uszczelki
15er , 6000K
4500K
3500K
15er RGB

kod 4266050
kod 4267050
kod 40300020
kod 40300320
kod 40300420
kod 40300220

Moc: 9 W Strumień świetlny: 1420 lm

puszka z brązu
kołnierz i uszczelki
15er , 6000K
4500K
3500K
15er RGB
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kod 314255
kod 314256
kod 40401020
kod 40401320
kod 40401420
kod 40401220

15er POWER LED
146 mm - MIDI
Moc: 40 W Strumień świetlny: 7100 lm

puszka z brązu
kołnierz i uszczelki
15er , 6000K
4500K
3500K
15er RGB

kod 4266050
kod 4267050
kod 40900020
kod 40900320
kod 40900420
kod 40900220

9er POWER LED
146 mm - MIDI
Moc: 25 W Strumień świetlny: 4250 lm

puszka z brązu
kołnierz i uszczelki
15er , 6000K
4500K
3500K
15er RGB

kod 4266050
kod 4267050
kod 40100020
kod 40100320
kod 40100420
kod 40100220

3er POWER LED
110 mm - MINI
Moc: 9 W Strumień świetlny: 1420 lm

puszka z brązu
kołnierz i uszczelki
15er , 6000K
4500K
3500K
15er RGB

.

kod 314255
kod 314256
kod 41101020
kod 41101320
kod 41101420
kod 41101220

.

INSTALACJE W BASENIE

Przykłady oświetlenia basenu lampami POWER LED
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