URZĄDZENIA MASAŻU

Urzadzenia masazu wodnego
Stanowią doskonałą atrakcję, dając możliwość relaksującego i leczniczego masażu wodnego (po konsultacji z lekarzem), kąpieli z falami i pęcherzykami powietrza, pływania pod prąd wodny (stosowane w nauce pływania). Każde urządzenie, montowane na stałe w ścianie basenu, składa się z zestawu montażowego w ścianie basenu i zestawu końcowego
z pompą. W basenach foliowych potrzebny jest kołnierz z uszczelkami. Pompa masażu jest połączona przez przewód
ssący z wbudowaną w ścianę basenu komorą dyszową urządzenia. Przez kanał w komorze woda pod wysokim
ciśnieniem tłoczona jest z powrotem przez dysze wylotowe. Włączanie i wyłączanie z wody za pomocą włącznika. Siła
prądu wody jest regulowana na dyszy, a regulatorem włączana jest kąpiel z pęcherzykami powietrza. Pompa masażu
montowana jest zaraz za ścianą basenu, aby jej moc nie uległa zmniejszeniu. Można odstawić pompę dalej, ale należy
zmienić średnicę rur ssących i tłoczących, aby zapobiec spadkowi wydajności. Pompę i sterowanie umieszcza się
w suchym miejscu, gdzie nie są narażone na kontakt z wodą. Poniższy schemat pokazuje wymiary i wyposażenie przy
basenowej studzience pompy masażu.
Do wyboru mamy szerokie spektrum urządzeń do masażu
wodnego. Oferowane są urządzenia montowane na stałe
w ścianie i zawieszane na brzegu. Zaletą tych drugich jest
prosty montaż, który można wykonać na już istniejącym
basenie bez spuszczania wody. Urządzenia montowane na
stałe w ścianie basenu instaluje się na etapie budowy.
W ścianie zakłada się zestaw montażowy, a po wyłożeniu
ścian np. wykładziną PCW instaluje się zestaw końcowy.
Większość urządzeń posiada włącznik zintegrowany
z panelem przednim. Umożliwia on uruchamianie pompy
masażu z wody. Oferowane są też włączniki montowane
w ścianie basenu oddzielnie. Urządzenia mogą też być
włączane przez obsługę basenu. Rozróżniamy masaże wykonane z tworzywa i wykonane ze stali i brązu.
O różnicy nie trzeba dużo mówić. Solidne masaże z metalu nie tylko lepiej działają, ale są jak złota biżuteria w basenie.
Oczywiście plastikowa biżuteria też ma swój urok i zwolenników. Trwałość urządzeń z tworzywa zależy od jakości
użytego do produkcji PCW, rodzaju i zawartości związków chemicznych w wodzie. Masaże z metalu są niezniszczalne
i wydajne. Stanowią wyjątkową ozdobę basenu. Jak wszystkie elementy w basenie, trzeba je uziemiać, aby elementy
były obojętne pod względem chemicznym i fizycznym.
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Masaz STANDARD
Wykonany z brązu masaż wodny do montażu w ścianie basenu. W komplecie znajduje się pompa z brązu, dysze ze
stali V4A, dysza ssąca z sitem, włącznik pneumatyczny i skrzynka.
nazwa
zestaw montażowy 2-dyszowy
zestaw końcowy, pompa 18 m3/h, 0,5 kW, 230 V
kołnierze z uszczelkami
zestaw montażowy 4-dyszowy
zestaw końcowy, pompa 40 m3/h, 1,5 kW, 230 V
kołnierze z uszczelkami
zestaw montażowy 6-dyszowy
zestaw końcowy, pompa 40 m3/h, 1,5 kW, 230 V
kołnierze z uszczelkami

kod
374480
374490
374485
374491
374493
374492
374494
374496
374495

Masaz Double-Jet to mocny masaż dwu-dyszowy o wydajności pompy 63 m3/h, mocy 2,6 kW, zasilanej
napięciem 400 V. Dwa potężne elementy ssące tłoczą wodę do dwóch, niewielkich dysz wylotowych.
Wchodzącym w skład kompletu włącznikiem sensorowym uruchamia się masaż.
nazwa
zestaw montażowy
zestaw końcowy
kołnierze z uszczelkami

kod
374630
374635
374638

Masaz denny stalowy
Urządzenie masażu wodno-powietrznego wykonane z brązu i stali. Pompa 2,2 kW, 400 V, o wydajności 45 m3/h
uzyskiwanej na jednej dyszy montowanej w dnie basenu. W komplecie pompa z brązu, dysza masażu, dysza ssąca,
zawór powietrza.
nazwa
zestaw montażowy
zestaw końcowy
kołnierze z uszczelkami

kod
375036
375038
375010

Sterowanie z wody trzeba zamówić osobno.
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Tajfun Jet
Absolutny król wśród masaży wodnych do basenów. Najlepsze wykonanie, najwyższa półka, długowieczność, brak
serwisu przez lata. Urządzenie masażu wykonane z brązu i stali. Montaż możliwy w każdym typie basenu.
Urządzenie z zamontowanym włącznikiem piezo lub pneumatycznym, regulatorem siły wypływu wody i powietrza.
Pompa o mocy 2,6 kW, 400 V, wydajność 63 m3/h, prędkość strumienia wody 1 metr przed dyszą wynosi 2 m/sek.
Zestaw montazowy 24 cm

lub

Zestaw montazowy 15 cm

plus

Uchwyt nierdzewny

kod 374205

kod 374200

Zestaw koncowy kod 374220 – włącznik piezo

lub

kod 374225

kod 374222 – włącznik pneumatyczny

Dodatki do Tajfun
uszczelka

wąż masażu

podstawa pompy

proste

przedłużenie
kąt 90 stopni

kąt 45 stopni

kod 374210

kod 374230

kod 378658

kod 374240

kod 374243

kod 374238
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Tajfun Duo Jet
Absolutny cesarz wśród masaży wodnych do basenów. Najlepsze wykonanie, najwyższa półka, długowieczność,
brak serwisu przez lata. Urządzenie masażu wykonane z brązu i stali. Montaż możliwy w każdym typie basenu.
Urządzenie z zamontowanym włącznikiem piezo lub pneumatycznym , regulatorem siły wypływu wody i powietrza.
Pompa o mocy 2,6 kW, 400 V, wydajność 63 m3/h, prędkość strumienia wody 1 metr przed dyszą wynosi 2 m/sek.
Zestaw montazowy 24 cm

plus

Uchwyt nierdzewny

kod 374225

kod 374710

Zestaw koncowy kod 374722 – włącznik piezo

lub

kod 374724 – włącznik pneumatyczny

Dodatki do Tajfun
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uszczelka

wąż masażu

podstawa pompy

proste

przedłużenie
kąt 90 stopni

kąt 45 stopni

kod 374210

kod 374730

kod 378658

kod 374240

kod 374243

kod 374238
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Combi Whirl
3

to masaż wodno-powietrzny o wydajności do 115 m /h. Każda dysza tworzy osobne stanowisko masażu.
Ułożone w ścianie skośnie dają możliwość masażu poszczególnych partii ciała. Wykonany z brązu i stali do montażu
w ścianie basenu. Komplet tworzy: zestaw montażowy i końcowy. Dodatkowo: kołnierz i sterowanie.
nazwa
zestaw montażowy 1 dyszowy
zestaw końcowy 45 m3/h, 2,2 kW
kołnierze z uszczelkami

kod
375000
375020
375010

zestaw montażowy 2 dyszowy
zestaw końcowy 63 m3/h, 2,6 kW
kołnierze z uszczelkami

375002
375022
375012

zestaw montażowy 3 dyszowy
zestaw końcowy 100 m3/h, 4,0 kW
kołnierze z uszczelkami

375004
375024
375014

zestaw montażowy 4 dyszowy
zestaw końcowy 100 m3/h, 4,0 kW
zestaw końcowy 115 m3/h, 5,5 kW
kołnierze z uszczelkami

375006
375026
375028
375016

puszka włącznika 3-funkcyjnego
włącznik PN 3-funkcyjny

375170
375175

HURAGAN
Masaż wodny (przeciwprąd) HURAGAN oferowany jest jako komplet zawierający: pompę Saturn Jet o mocy 2,2 kW
3
i wydajności 70 m /h przy H= 2 m, sterownik PIEZO-dotykowy, wkład przedni ze stali 316 z zestawem montażowym
w mur. Komplet nie zawiera rur, złączek i zaworów. Pompa musi być zamontowana zaraz za ścianą basenu.

HURAGAN
pompa 230V, 2,2 kW

kod 374224-230

pompa 400V, 2,2 kW

kod 374224-400

HURAGAN DUO
pompa 230V, 2,2 kW

kod 374725-230

pompa 400V, 2,2 kW

kod 374725-400
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Jet Swim
Powalająco silny masaż o wydajności 96 m3/h lub 70 m3/h. Wykonany brązu i polerowanej stali. Pompa masażu
pracuje na wysokich obrotach od pierwszych sekund po włączeniu. Urządzenie z włącznikiem PN, regulatorem siły
wypływu wody i powietrza, uchwytem, zestawem zaworów do pompy z brązu. Zestaw montażowy należy zamawiać
razem z przodem masażu. Komplet tworzy: zestaw montażowy, przód, pompa, skrzynka PN.
Jet Swim 1200
wydajność 70 m3/h, 2,2kW ,400V

Jet Swim 2000
wydajność 96 m3/h, 4kW, 400V

nazwa
Jet Swim 2000 komplet do folii
zestaw montażowy foliowy
przód masażu
pompa z tworzywa
pompa z brązu
skrzynka sterująca

kod
380030
380034
380036
10080
380038
380040

nazwa
Jet Swim 1200 komplet do folii
zestaw montażowy foliowy
przód masażu
pompa z tworzywa
pompa z brązu
skrzynka sterująca PN

kod
380041
380044
380046
10078
380048
375147

Jet Swim ATHLETE
Nowoczesny w wyglądzie i zaawansowany technologicznie, dzięki 2 dyszom liniowym i niezawodnemu sterowaniu
PN. Posiada optymalne parametry - szerszy i głębszy strumień wody przy mniejszym zużyciu energii. Przeznaczony
do każdego rodzaju basenu o min. wym. 4x8 m. Oferowany w komplecie i jako osobne elementy do skompletowania.
ATHLETE, 68 m3/h, pompa z brązu 4,0 kW, 400V,
komplet do basenu murowanego

kod 380020

ATHLETE, 68 m3/h, pompa z brązu 4,0 kW, 400V,
komplet do basenu stalowego, z poliestru lub PP

kod 380022

przód masażu Jet Swim ATHLETE, bez pompy

kod 380023

elem. podł. przodu ATHLETE do ściany min. 20 cm

kod 380024

Jet Swim MOTION
Klaszyczny w wyglądzie i zaawansowany technologicznie = 2 dysze liniowe, niezawodne sterowanie PN, optymalny
strumień wody przy mniejszym zużyciu energii. Przeznaczony do każdego basenu. Oferowany w komplecie i jako
osobne elementy do skompletowania.
MOTION Classic, 46 m3/h, pompa z brązu 2,2 kW,
komplet do basenu murowanego

kod 380025

przód masażu MOTION Classic, bez pompy

kod 380026

elem. podł. MOTION ściana min. 20 cm

kod 380027

elem. podł. MOTION ściana ze stali lub poliestru

kod 380028
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Tender z pompa Saturn Jet
Jeśli potrzebujesz masażu w rozsądnej, bardzo korzystnej cenie, ale przy zachowaniu dobrej jakości, to zestawienie
jest właśnie dla Ciebie! Urządzenie masażu wodnego z tworzywa ABS. Pompa wykonana z bardzo dobrego tworzywa,
niezawodna i wydajna. Przednia pokrywa masażu wykonana w atrakcyjnej, niepowtarzalnej formie. W panelu przednim
znajduje się przycisk PN do aktywowania pracy pompy, regulacja dopływu powietrza do kąpieli z bąbelkami, dysza
z regulacją siły wypływu wody. Funkcje te są obsługiwane z basenu. Urządzenie nadaje się do wszystkich rodzajów
basenów. Kołnierz z uszczelkami dostarczany jest zawsze w komplecie. Zestaw zawiera: pompę z tworzywa 230 V
i wkład przedni. Dodatkowo należy zamówić: sterownik pneumatyczny, rury zgodnie z potrzebami, zestaw złączek.
Wydajność podano przy H = 2 m.

+

nazwa
wkład Tender
pompa Saturn Jet 70 m3/h,
2,2 kW, 230V
sterownik pneumatyczny
KOMPLET pompa 230V
KOMPLET pompa 400V

kod
40066
10090
375146
40068
40069

Tender - made in EU
Oryginalne urządzenie masażu wodnego z tworzywa ABS. Nie jest to azjatycka kopia oferowana przez niektóre
firmy. Przednia pokrywa wykonana w atrakcyjnej niepowtarzalnej formie. W panelu przednim znajduje się przycisk
PN do aktywowania pracy pompy, regulacja dopływu powietrza do kąpieli z bąbelkami, dysza z regulacją siły
wypływu wody. Funkcje te są obsługiwane z basenu. Urządzenie nadaje się do wszystkich rodzajów basenów.
Kołnierz z uszczelkami dostarczany jest zawsze w komplecie. Zestaw zawiera: pompę 400 V, wkład przedni,
sterownik pneumatyczny. Rury trzeba zamówić osobno zgodnie z potrzebami. Wydajność podano przy H = 3 m.
nazwa
Tender, 70 m3/h, pompa 2,2 kW
Tender, 80 m3/h, pompa 2,9 kW
Tender, 95 m3/h, pompa 4,0 kW
zestaw złączek dla 70 m3/h
zestaw złączek dla 80 i 95 m3/h
Tender 41 m3/h pompa 1,1 kW
Tender 55 m3/h pompa 1,5 kW
Tender 65 m3/h pompa 2,2 kW
Tender 75 m3/h pompa 2,9 kW

kod
40070
40072
40074
40047
40057
40076
40078
40080
40082

Badu Jet Smart - made in SPECK
Urządzenie z tworzywa ABS posiada wysokowydajną pompę 45 m3/h. Za pomocą dyszy regulowana jest siła
wypływu wody. W panelu przednim znajduje się przycisk PN do aktywowania pracy pompy i regulacja dopływu
powietrza do kąpieli z bąbelkami. Funkcje te są obsługiwane z basenu. Urządzenie nadaje się do wszystkich
rodzajów basenów. Zawiera wszystkie elementy do sprawnego działania urządzenia: pompę, skrzynkę PN pompy,
wkład przedni. Zawory i rury trzeba zamówić osobno.

nazwa
zestaw montażowy
Smart 45 m3/h, 400 V
Smart 40 m3/h, 230 V

kod
370715
370822
370827
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Masaze zawieszane Badu Jet
Nadają się znakomicie do późniejszego zainstalowania we wszystkich basenach. Przyjemność i atrakcyjność kąpieli
rośnie proporcjonalnie do czasu spędzonego przy Badu Jet. Zasilane są napięciem 230 lub 400 V. Włączanie,
regulacja dopływu powietrza uruchamiana jest z basenu. Dysze mają regulowaną siłę wypływu i są przestawiane.
Niepozornie wyglądające na zdjęciu Badu Jet w rzeczywistości są potężnymi maszynami, które nie łatwo pokonać.
Sportowy i elegancki wygląd nowej generacji Badu Jet stworzyli profesjonalni designerzy. Zaawansowany
technologicznie materiał, użyty do produkcji z praktycznego punktu widzenia, gwarantuje idealny wygląd przez lata.
Wysoka jakość tworzywa oferuje doskonałą odporność i solidność obudowy. Specjalna powłoka, dająca białe,
błyszczące wykończenie, zwiększa odporność na zarysowania, promieniowanie UV i działanie środków chemicznych.
Urządzenia są fabrycznie wyposażone w oświetlenie LED białe lub kolorowe. Regulacja siły wypływu wody następuje
na dyszach, które mogą się obracać we wszystkich kierunkach. W maszynie wbudowane są włącznik zasilania i
włącznik oświetlenia LED. Badu Jet to niewątpliwa atrakcja dla każdego korzystającego z basenu, a szczególnie dla
dzieci. Perla i Riva mają 1 dyszę. Stella to najmocniejszy masaż 2-dyszowy.
Badu Jet STELLA

Badu Jet PERLA i RIVA

Perla 40 m3/h, 400 V, LED
Perla 40 m3/h, 230 V, LED
Stella 75 m3/h, 400 V, LED
Riva 58 m3/h, 400 V, LED
Riva 58 m3/h, 230 V, LED
pokrywa imitacja drewna
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białe
kolor
białe
kolor
białe
kolor
białe
kolor
białe
kolor

kod 370836
kod 370837
kod 370844
kod 370845
kod 370852
kod 370853
kod 370917
kod 370918
kod 370924
kod 370926
kod 370855

Stella 75 m3/h, 400 V, LED białe kod 370852
kolor kod 370853
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Lawka masazu powietrznego
Urządzenie do masażu powietrznego wykonane w kształcie
ławki. Uruchamiane z basenu daje wspaniały efekt masażu
i kąpieli z pęcherzykami powietrza. Uaktywniony system
powietrza daje uczucie lekkości i odprężenia. Pokrywa
wykonana z polerowanej stali najwyższej jakości A4,
stanowi dodatkowe upiększenie Waszego basenu.
Specjalna konstrukcja pompy tłokowej pozwala uzyskiwać
odpowiednią wydajność przy niewielkiej mocy. Należy
pamiętać o wykonaniu przy montażu pętli powietrznej min.
30 cm nad lustrem wody. Głębokość montażu wynosi
40-55 cm poniżej poziomu wody. Pompa w zestawie
nie nadaje się do intensywnego użytkowania np. w basenie
publicznym. Komplet tworzy: zestaw montażowy i końcowy.
Sterowanie z wody trzeba zamówić osobno.

Lawka 1-miejscowa
W zestawie końcowym znajduje się
pompa tłokowa 0,5 kW, 230 V.

zestaw mont. szer. 500 mm kod 376200

Lawka 2-miejscowa
W zestawie końcowym znajduje się
pompa tłokowa 0,9 kW, 230 V.

zestaw mont. szer. 500 mm kod 376205

zestaw mont. szer. 250 mm kod 376100

zestaw mont. szer. 250 mm kod 376105

końcowy szer. 500 mm kod 375210

końcowy szer. 500 mm kod 375215

końcowy szer. 250 mm kod 375212

końcowy szer. 250 mm kod 375217
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Masaz powietrzny
Pompa tłoczy powietrze do pokrywy z wieloma otworami, przez które wychodzi ono w postaci bąbelków do wody,
dając wspaniały efekt. Rurociąg musi mieć zrobioną pętlę powietrzną wystającą ponad lustro wody.
Zestaw końcowy urządzenia zawiera przycisk PN, sterowanie, pompę 230 V, 1,1kW, zawór zwrotny i pokrywę.
Zestaw montazowy pokrywy i wlacznika

poziomy 2” kod 378700

pionowy 2” kod 378702

z oświetleniem kod 378751

Zestaw montazowy pokrywy

poziomy 2” kod 378701

pionowy 2” kod 378703

z oświetleniem kod 378713

Zestaw koncowy

końcowy bez oświetlenia
kod 378710
końcowy z oświetleniem LED
kod 378754

kołnierz z uszczelką
kod 378705
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kołnierz z uszczelką
kod 378706

LED 3er biała
LED RGB

kod 378763
kod 378764

pokrywa
kod 378760
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Elementy masazy wodnych
Z poniższych elementów można indywidualnie stworzyć masaż wodny, odpowiadający własnym potrzebom
i oczekiwaniom. Do elementów trzeba dobrać pompę masażu i sterowanie. Dostępne też do wody słonej!
Kanapa masazu powietrznego

zestaw montażowy płytka kod 375070
pokrywy stalowe (2 szt.) kod 8755020

Dysza ssaca z brazu

Dysza ssaca z brazu

DN 80 z sitem, 75 m3/h
uszczelka dyszy DN 80
DN 100 z sitem 105 m3/h
uszczelka dyszy DN 100
DN 150 z sitem 140 m3/h
uszczelka dyszy DN 150

kod 9162020
kod 9162550
kod 9163020
kod 9163550
kod 9164020
kod 9164550

Dysza tloczna z brazu

DN 65, GW 2", 48 m3/h
kod 324630

DN 65, GW 21/2”, 60 m3/h
kod 324631
GW 2" kod 324633

GW 2"/GZ 21/*2”, 60 m3/h
kod 324632

pokrywa
uszczelka

kod 324635
375102

pokrywa
uszczelka

kod 324638
375102

KW 63 mm kod 8663450

pokrywa
uszczelka

kod 324639
375102
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Elementy masazy wodnych
Z poniższych elementów można indywidualnie stworzyć masaż wodny, odpowiadający własnym potrzebom
i oczekiwaniom. Do elementów trzeba dobrać pompę masażu i sterowanie. Dostępne też do wody słonej!
Dysza tloczna z brazu

Elementy masazy wodnych

dysza tłoczna kod 8669850

pokrywa kod 8697520
uszczelka kod 8436500

przepust kod 324600
uszczelka kod 324540

kod 8669050

dysza 40 mm kod 3140320
dysza do folii kod 3140520

dysza 40 mm kod 3140020
dysza do folii kod 3140220

Dysza skosna

dysza masażu kod 8669420
dysza masażu kod 8669220
uszczelka dyszy masażu kod 8669550
dysza z pokrywą
kołnierz z uszczelką
kolano dyszy 900
kolano dyszy 600

kod 8780000
kod 8782050
kod 8782250
kod 8782350

Pokrywa dyszy ssacej ze stali

maks. 25 m3/h kod 87198033 do śr. 50-63 mm
maks. 40 m3/h kod 87198034 do śr. 63-75 mm
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Elementy masazy wodnych
Z poniższych elementów można indywidualnie stworzyć masaż wodny, odpowiadający własnym potrzebom
i oczekiwaniom. Do elementów trzeba dobrać pompę masażu i sterowanie.
Dysza ssaca z tworzywa

dysza GZ 2", 26 m3/h kod 11795

wkład przedni masażu Tender kod 40066

Dysza ssaca-tloczna z tworzywa

Dysza tloczna z tworzywa

KW 50 mm, 15 m3/h kod 32371

GW 2"/KW 50 mm kod 16864

Dodatki
Złączka węża 20x½" do zaworu PCW z koszykiem
Zawór zwrotny PCW z koszykiem GW½"

kod 1420021
kod 1460020
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Elementy masazy wodnych - Dostępne też do wody słonej!
Zestaw montazowy Tajfun Jet - oryginalny wykonany z wysokogatunkowego stopu brązu.
Zestaw montazowy 24 cm

.

lub

Zestaw montazowy 15 cm

Uchwyt nierdzewny

kod 374205

kod 374225

.

kod 374200

Wklad przedni okragly Tajfun

włącznik pneumatyczny kod 7307020

włącznik piezo – dotykowy kod 77307020

kołnierz z uszczelkami kod 374210

kołnierz z uszczelkami kod 374210

Zestaw montazowy Tajfun DUO Jet – oryginalny wykonany ze wysokogatunkowego stopu brązu

kod 374710

kod 374225

Wklad przedni okragly Tajfun Duo
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włącznik pneumatyczny

kod 7309920

włącznik piezo – dotykowy kod 87309920

kołnierz z uszczelkami

kod 374210

kołnierz z uszczelkami

kod 374210
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Elementy masazy powietrznych
Z poniższych elementów można indywidualnie stworzyć masaż wodny, odpowiadający własnym potrzebom
i oczekiwaniom. Do elementów trzeba dobrać pompę masażu i sterowanie. Dostępne też do wody słonej!
Zestaw montazowy pokrywy masazu powietrza

poziomy 2” kod 378701

kołnierz z uszczelką
kod 378705

pionowy 2” kod 378703

kołnierz z uszczelką
kod 378706

LED 3er biała
LED RGB

z oświetleniem kod 378713

kod 378763
kod 378764

pokrywa kod 378760

Lawka masazu powietrza

zestaw montażowy szer. 500 mm kod 376200

zestaw montażowy szer. 250 mm kod 376100

pokrywa ławki 500 mm z uszczelką kod 376202

pokrywa ławki 250 mm z uszczelką kod 376102

Dmuchawa powietrza do masazy
Odpowiednią dmuchawę dobiera się biorąc pod uwagę przepływ i ciśnienie w milibarach.
Dostępne też w wersji dwustopniowej.
kod
.

SKS 80 m3/h

230V - 0,40 kW

008501

3

230V - 0,70 kW

008502

3

230V - 1,30 kW

008511

SKH 120 m /h
SKH 170 m /h
3

SKH 170 m /h

400V - 1,30 kW

008510

SKH 210 m3/h

400V - 1,60 kW

008520

SKH 270 m3/h

400V - 2,20 kW

008523

3

400V - 3,40 kW

008524

3

SKH 530 m /h

400V - 5,50 kW

008525

SKH 550 m3/h

400V - 7,50 kW

008526

400V - 13,00 kW

008527

SKH 370 m /h

3

SKH 1000 m /h
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Sterowanie do masazy wodnych
Skrzynka PN Tebas

Skrzynka PN H.L.

do 0,9 kW, 230 V kod 375154
do 1,1 kW, 400 V kod 375152
do 1,1 kW, 230 V kod 375156
do 2,6 kW, 400 V kod 375150
do 4,0 kW, 400 V kod 375180
do 5,5 kW, 400 V kod 375181

230V lub 400V do 9-14 A
230V lub 400V do 6-10 A

kod 375146
kod 375148

Wlacznik pneumatyczny z brazu i stali

płytka kod 374292
folia
kod 374293

komplet z nakrętką
kod 374294

puszka z brązu
kod 8710050

wkład włącznika
kod 8712020

Wlacznik pneumatyczny z tworzywa
Do montażu na brzegu basenu. Włącznik umieszczany jest w dyszy kod 24210 lub 24208.
kod 375149
Sterowanie i wlacznik piezoelektryczny = dotykowy

400V do 3,8 kW lub
230V do 1,2 kW
kod 375186

puszka z brązu kod 8710050
uszczelka
kod 375169
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wkład włącznika
kod 8716020

do 2,6 kW, 400V
do 2,2 kW, 400V
230V
do 1,3 kW, 230V

kod
kod
kod
kod

375166
375190
375191
375794

do
do
do
do

kod
kod
kod
kod

375192
375193
375195
375196

1,1
0,9
4,0
5,5

kW,
kW,
kW,
kW,

400V
230V
400V
400V
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Pompy do masazy wodnych
Pokazujemy tylko najpopularniejsze pompy do masaży wodnych. Inne znajdziecie w dziale pomp basenowych.
Do masażu wodnego można też zamontować pompę wyposażoną w łapacz włókien. Wydajność przy H= 3 m.
Seria Cala Iml klasa Extra - w tej pompie mozna zmieniac uklad przylaczy

Cala 150, 41 m3/h, 1,1 kW, 230V kod 10082
Cala 300, 65 m3/h, 2,2 kW, 400V kod 10086

Seria New BCC Iml klasa Extra

70 m3/h, 400V, 2,20 kW
80 m3/h, 400V, 2,90 kW
95 m3/h, 400V, 4,00 kW

kod 10078
kod 10079
kod 10080

Cala 200, 55 m3/h, 1,5 kW, 230V kod 10084
Cala 450, 75 m3/h, 2,9 kW, 400V kod 10088

Seria Atlas Iml klasa Extra

110 m3/h, 400V, 4,00 kW
135 m3/h, 400V, 5,50 kW
153 m3/h, 400V, 7,40 kW

kod 11016
kod 11018
kod 11022

Seria Saturn Jet Tebas klasa Normal

70 m3/h, 230V, 2,20 kW
70 m3/h, 400V, 2,20 kW

kod 10090
kod 10091
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Wylewki, prysznice strumieniowe
Wylewki i prysznice dają strumień wody będący masażem i jednocześnie wizualną atrakcją Twojego basenu. Wszystkie elementy ze stali wymagają specjalnej konserwacji, aby zapobiec niszczeniu stali. Należy je obowiązkowo uziemiać. Podano zalecany średni przepływ, który można zmniejszyć lub zwiększyć w zależności od oczekiwanego efektu.
Wylewka Capri, dysza skupiona
.
3
przepływ 25 m /h, stal AISI316, średnica rury 90 mm

Wylewka Capri dysza szeroka
przepływ 30 m3/h, stal AISI316, średnica rury 90 mm

kod 380016

Wylewka Bali polysk
przepływ 45 m3/h, stal 316

kod 380018

Wylewka Bali matowa
przepływ 45 m3/h, stal 316

Maskownica do wylewki Bali

maskownica połysk kod 380003
maskownica matowa kod 380001
kod 380002
zestaw montażowy kod 380004

kod 380000
zestaw montażowy kod 380004

Wylewka MiniBali
przepływ 30 m3/h, stal 316 lub 304.
Wys. 488 mm, szer. 350 mm.
Osobny zestaw montażowy nie jest potrzebny.

kod 380006

124

URZĄDZENIA MASAŻU

Wylewki, prysznice strumieniowe
Wylewka Tahiti wysokość 1100 mm, przepływ 11 m3/h, podłączenie GZ 11/2”, stal 316, średnica rury 43 mm.
Dysze można dowolnie zmieniać, uzyskując za każdym razem inny kształt strumienia wody.

B

A

kod 380010

kod 380011

Wylewka Hembra

3

12 m /h kod 380066

kod 380012

Wylewka Rosca

3

20 m /h kod 380068

C

kod 380013

D

kod 380014

Wodospad MAUI

szer. 300 mm, 10 m3/h

kod 380052

szer. 500 mm, 20 m3/h

kod 380054

3

szer. 1000 mm, 45 m /h kod 380055
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