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Takk for at du valgte Bassengutstyr AS 
som din leverandør

Vi setter pris på at du valgte Bassengutstyr AS 

som din leverandør, og gratulerer med ditt valg 

av glassfiberbasseng.

Over tid, og særlig de siste årene har 

nordmenn fått opp øynene for bassenglivets 

gleder og helsefremmende effekt. Gjennom 

reiserestriksjoner og nedstengninger har et 

økende antall kunder skapt sine egne oaser, 

og vi gleder oss daglig over å se nye flotte 

prosjekter som etableres. 

Å anlegge et bassengområde behøver ikke 

å være et 1-trinns prosjekt. Man kan, om man 

ønsker, strekke seg over flere distanser. Når  

først basseng, teknisk, platting og sikring er 

på plass går veien videre til å etablere infra- 

strukturen rundt seg. Dette kan eksempelvis 

være belysning, steinsettinger, nivåer, beplant- 

ning m.m.  Valgmulighetene er enorme, og det 

er kun fantasien som setter grenser. 

Resultatet til slutt kan ofte minne oss om 

sydligere strøk, og det er ikke uten grunn at vi 

bruker setningen «Reis på ferie til egen hage» 

I denne håndboken har vi satt opp de viktig- 

ste punktene til selvhjelp. Dette gjelder alt 

fra oppkobling og igangkjøring til  vinterkon- 

servering. Noe av utstyret som er nevnt her kan 

være overflødig for ditt anlegg, men da er det 

bare å bla seg videre til det som er relevant for 

deg. 

I denne håndboken har vi satt opp 
de viktigste punktene til selvhjelp. 
Dette gjelder alt fra oppkobling og 
igangkjøring til vinterkonservering. 

Noe av utstyret som er nevnt her 
kan være overflødig for ditt  
anlegg, men da er det bare  

å bla seg videre til det som er 
relevant for deg. 
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Nødvendig utstyr

For å installere et glassfiberbasseng trenger du følgende:

• Masse under bassenget: Underst skal det være minimum 30-40 cm 

  grov pukk for å etablere et sikkert underlag som tåler vekten når  

  bassenget er fylt med vann. Øvre sjikt skal bestå av finere,   

  komprimerbar masse, som er enkel å jevne ut og lar seg komprimere til 

  en fast flate. NB! Konferer alltid med en entreprenør for å sikre et godt 

  resultat.

- Dersom det er fare for forskyvninger eller andre bevegelser i grunnen 

  skal det støpes en armert betongplate (minimum 10 cm tykk), for å sikre 

  et stabilt grunnlag for bassenget. Her må utførende entreprenør gjøre   

  en vurdering i hvert enkelt tilfelle

- På toppen av underlaget kan det med fordel legges et lag XPS-plater  

  for ekstra isolasjon og beskyttelse av bassengbunnen.

• Masse for inntilfylling rundt basseng: Skal bestå av et materiale som 

  ikke lar seg skylle vekk og heller ikke vi sige/flytte på seg. Skal ikke

  inneholde leire, jord eller andre materialer som kan svelle eller krympe  

  på grunn av endringer i temperatur.

• Nok masse til å fylle rommet mellom bassengveggen og gravehullet 

  Merk at jo mer nøyaktig gravehullet er i størrelse, jo mindre masse     

  trenger du å bestille.

• Sekker med tørrbetong og/eller jordfuktig betong.

• Markduk i god kvalitet.

• Målene på bassenget som skal installeres.

• Merkespray e.l. for å merke opp bassengets størrelse på bakken.

• 50 mm PVC-rør, fleksirør, bend for å koble til vann inn/ut fra bassenget.   

  Antall er avhengig av bassengmodell.

• PVC- lim og cleaner.

• Teknisk rom med plass til renseanlegg og alt utstyr. Alternativt teknisk 

boks for nedgraving.

For å installere et glassfiberbasseng 
trenger du følgende:

Introduksjon

Velkommen til Installasjonsveiledning for våre glassfiberbasseng. Denne manualen har vi ut- 

arbeidet for å hjelpe deg til å velge korrekt måte å installere bassenget ditt på. Produsentene og 

Bassengutstyr AS som leverandør vil kun garantere for basseng som er installert i samsvar med 

denne manualen. Det er derfor viktig at du leser nøye gjennom hele manualen før du setter  

i gang.

Installasjon av glassfiberbasseng  
for nedsenkning i bakken

Grunnarbeid



6 7

Det første du bør gjøre er å avgjøre nøyaktig hvor 
på eiendommen bassenget skal plasseres.  
Ting som bør tas med i vurderingen er følgende:

Plassering av
bassenget

• Størrelse og form på eiendommen

• Bakkens helling. Glassfiberbasseng må plasseres på plan 

grunn. Dersom det er en helling må det gjøres tiltak for  

å jevne ut dette. For basseng med skrå bunn, skal basseng- 

gropens plate bygges med tilsvarende helling slik at 

bassenget står rett ved nedsenkning. 

• NB! Drenering. Det må etableres drenering som leder vannet 

bort og hindrer at det samler seg i gravehullet til bassenget. 

Manglende eller mangelfull drenering vil kunne føre til store 

skader på bassenget. Rådfør med entreprenør.

• Beliggenhet i forhold til huset. Også med tanke på at graving 

ikke må skade husets fundament.

• Offentlige krav til beliggenhet i forhold til grenser, bygninger, 

rør og kabler i bakken osv. Dette må konfereres med den 

enkelte kommune.

• Plassering av renseanlegg, pumper og annet teknisk utstyr. 

Se eget kapittel.

• Strømtilførsel til teknisk utsyr, varmepumpe osv. Se eget 

kapittel.

• Tilkobling av avfallsvann. De fleste kommuner krever at det 

føres til kloakk, men her er det mange varianter så det må 

avklares i hvert enkelt tilfelle.

Når du har 
bestemt deg for 
ønsket plassering 
av bassenget 
er det på tide 
å sette i gang 
søknadsprosessen. 
Bassengutstyr 
AS kan levere en 
komplett pakke 
med søknad til 
fastpris.

Tips! 

I tillegg til plasseringen av bassenget må du tenke på 

hvor renseanlegg og annet teknisk utstyr skal plasseres. 

Sirkulasjonspumpen flytter store mengder vann og vil nyte 

godt av så kort rørstrekk som mulig. Sirkulasjonspumpen 

bør helst plasseres lavere enn vannoverflaten i bassenget. 

Dersom den må plasseres over vannoverflaten må den byttes 

ut med en pumpe som er selvvakumerende og beregnet for 

dette. Teknisk utstyr skal plasseres i et ventilert rom som er 

beskyttet mot vær og vind. På denne måten vil utstyret oppnå 

lengst mulig levetid og samtidig dempe støy.

Som et generelt råd bør teknisk rom ha en minste størrelse  

på 1,3 x 2 meter gulvflate.
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Når plasseringen er bestemt, er neste skritt 

å avklare hvordan maskiner og utstyr skal få 

adkomst. Det kan være nødvendig å ha inn 

følgende utstyr:

• Gravemaskin

• Lastebil

• Betongbil

• Kranbil

• Annet utstyr etter behov

Levering av bassenget

Våre basseng veier 700-1300 kg og kan leveres  

med kranbil. I noen tilfeller vil det være behov 

for mobilkran og i sjeldne tilfeller; helikopter.  

Det kan løftes 20-30 meter med en stor kranbil. 

Avstand må måles fra senter av kranbilen 

(veien) til senter av utgravningen. 

Husk; Det kan være behov for befaring i enkelte 

tilfeller.

Adkomst

Gjør drømmen til virkelighet...



10 11

Når du har avklart hvor bassenget skal ligge,  

og avrettet området, kan du merke opp  

omrisset av bassenget. Husk at basseng- 

bunnen er kortere og smalere enn basseng- 

toppen. Målene kan du få ved å innhente 

måltegning for ditt aktuelle basseng.

Marker først senterlinjen til bassenget. Sett 

en pinne i hver ende av markeringen og trekk 

en snor mellom dem. Dersom du skal ha et 

basseng med skrå bunn markerer du også 

hvor den grunne og dype enden skal være. 

Mål at avstanden mellom pinnene svarer til 

lengden av bassenget.

Mål opp avstanden fra senterlinjen og ut til 

kantene av bassenget. Marker deretter om- 

risset av bassenget med markeringsspray. 

Marker deretter en linje til 40-50 cm utenfor 

omrisset. Denne linjen viser hvor det skal gra- 

ves. På den måten har du plass til å jobbe 

rundt bassenget etter at det er heist på plass.

Markering av 
bassengplasseringen

Tips: Husk å grave ut noen  

cm ekstra til skimmerne  

i kortenden der de skal plasseres.  

Plassering av skimmere er litt 

forskjellig på de ulike modellene,  

så spør oss dersom du er usikker.
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Utgraving

Det bør etterstrebes å holde anleggsområdet 

så ryddig som mulig hele tiden. Sørg for at 

masser for fylling under og inntil bassenget 

er på plass. Det kan være smart å forsøke  

å spre massene på begge langsider, dersom 

du senere skal spa de for hånd. Sørg samtidig 

for å grave ut for:

• Teknisk rom dersom det skal plasseres under 

bakkenivå.

• Grøfter for rør og elektrisitet mellom basseng 

og teknisk rom.

• Grøft for drenering dersom det er nødvendig. 

Prøv å få veggene i gravehullet så vertikale 

som mulig for å unngå overdrevent behov for 

fyllmasser senere.

Når graveren er ferdig, må dybder kontrolleres 

nøye. Bunnen av gravehullet bør være flatt og 

fritt for ujevnheter.

Dekk så hele gravehullet med en god fiberduk.  

Nå kan massen som skal danne underlaget for 

bassenget plasseres i bunnen. Husk at det ikke 

skal blandes inn betong i denne, med mindre 

du skal støpe en armert betongplate.

Underst skal det være minimum 30-40 cm 

grov pukk for å etablere et sikkert underlag 

som tåler vekten når bassenget er fylt med 

vann. Øvre sjikt skal bestå av finere masse, 

som er enkel å jevne ut og lar seg komprimere 

til en fast flate.

Når du har fordelt grusen jevnt utover må 

den komprimeres grundig og avrettes på nytt 

i flere omganger. Du må sikre deg at nivået 

hele veien er korrekt før du sier deg fornøyd. 

Dette er selvsagt ekstra viktig dersom du skal 

installere et basseng med skrå bunn.

Ikke gi deg før det er helt perfekt, med en 

toleranse på +-5 mm for et 9-meters basseng.

Vi anbefaler å legge XPS-plater (Styrofoam 

e.l.) på den komprimerte, avrettede massen 

eller betongplaten for ekstra isolasjon og 

beskyttelse av bassengbunnen.

Ikke gi deg før det 
er helt perfekt, med 
en toleranse på +- 5 
mm for et 9-meters 

basseng.

Kraning av  
bassenget på plass

Det skal alltid benyttes et skrev ved kraning av bassenget, for å hindre for 

stort press innover på bassengets sider. Det er minimum to løftepunkter 

på hver side av bassenget og det er anbefalt å benytte stropper å løfte 

med. Det anbefales å løfte under moderate vindstyrker. Gå aldri under 

basseenget mens det er i luften.

Fest gjerne et tau til hver ende av bassenget. Med to personer pluss 

kranfører styres det kontrollert på plass i gravehullet. 

Sørg for at bassenget ikke dunker borti veggene i gravehullet under 

løfting. Dette kan i verste fall medføre skader, i tillegg til å rive ut masser 

som legger seg under bassenget og skaper ujevnheter.

Med bassenget trygt plassert forsiktig på underlaget fyller du i 10 cm 

vann.  Nå er det på tide å kontrollere at bassenget står rett. Dette måles 

på kanten som går rundt midten av hele innsiden på bassenget. Normalt 

er det nok å måle i eller nær de fire hjørnene. Sørg for at du måler i områder 

hvor det ikke er trapper, sitteplasser eller benker.  Disse har en tendens til 

å sige noe, og kan gi en feilaktig måling.

Dersom du har gjort en god jobb vil du måle maksimalt +-5 mm høyde- 

forskjell på et 9-meters basseng.  Dersom du ikke er fornøyd må bassenget 

løftes opp igjen for å foreta justeringer på underlaget.
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Sikring av bassenget
Nå, som bassenget er riktig plassert og i vater 

kan du starte med inntilfyllingen. Begynn i den 

dype enden dersom du har basseng med 

skrå bunn. Fyll i nok til å dekke hele bunn av 

bassenget, ca. 10 cm høyde. Sørg for å pakke 

det godt inntil, men ikke så hardt at du risikerer 

å flytte på bassenget. Det skal ikke blandes 

betong inn i denne massen. 

De lange veggene kan virke lave ved 

kontrollmåling, da de henger litt utover på 

grunn av tyngdekraften.  Dette vil justeres på 

plass ettersom du fyller vann og masser. Når 

du er ferdig med dette skal du ikke kunne se 

buen nederst fra utsiden. På basseng over ca. 

9 meter er det anbefalt å støtte opp langsidene. 

På kortere basseng vil dette ikke være et tema. 

Dette kan gjøres enkelt ved å feste to stropper 

tvers over bassenget, festet i løftekrokene på 

hver side. Stram så forsiktig opp inntil veggene 

er rette. Alternativt kan du sette midlertidige 

støtter fra utsiden av bassengveggen til vegg- 

en i gravehullet.

Sittebenker, brønn for lamellcover, trapper osv. 

kan ha et heng i forhold til resten av basseng- 

toppen. Dette er helt normalt. 

Dersom de derimot er høyere enn resten kan 

de tynges ned med sekker med sand e.l. 

for å holde de i rett nivå. Se eget punkt for 

understøtting. 

Vær nøye når du justerer inn bassenget.  

Endring ett sted vil ofte påvirke andre måle- 

punkter samtidig. Ta deg god tid, og kontrollmål 

alle punkter underveis ved korrigering.

Bassenget skal da være helt i vater ifølge alle 

målepunkter, bortsett fra ved overhengene.
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Vannfylling må stoppes før det når opp til 

returdysene. Nå må rør og slanger kobles til 

renseanlegget før du fortsetter fyllingen. Se 

eget punkt om oppkobling. Slanger og rør må 

være fullt støttet av fyllmassen hele veien for å 

unngå unødig belastning på koblinger til dyser, 

skimmer osv.

Når rørføringer og strømtilførsel til lys er koblet 

kan du fortsette prosessen med vann og 

intilfylling.

Bassenget er fullt når vannstanden er ¾ opp 

på skimmerhullet. Inntilfyllingen avsluttes 10 til 

20 cm under bassengtoppen. NB; koblingene 

til skimmer, dyser, lys og motstrøm skal være 

tilgjengelige for inspeksjon etter oppstart. 

Sjekk grundig etter eventuelle lekkasjer rundt 

alle koblinger. Dersom en lekkasje avdekkes, 

må dette utbedres med det samme. Vannet 

må tappes ned under lekkasjestedet og 

deler med lekkasje må byttes ut dersom det 

ikke kan utbedres med etterstramming. Det 

er ikke mulig å utbedre lekkasjer ved å tape 

rundt med vulkaniseringstape e.l. Selv en liten 

lekkasje på et par drypp i minuttet vil gi et stort 

tap av vann over tid.

Nå kan du ta et skritt tilbake, se over jobben 

som er utført og kontrollere følgende:

•  Bassenget er i vater

• Inntilfyllingen er komplett, bortsett fra 

områdene som har rørgjennomføringer.

•  Du kan se alle koblinger

•  Renseanlegget er ferdig koblet

og klart til oppstart (se neste kapittel) 

Dersom du skal benytte en ferdigstøpt 

teknisk boks må du sørge for at den plasseres 

på, og fylles rundt med, drenerende masser på 

samme måte som selve bassenget.

Gjør DRØMMEN  
til virkelighet

Nå skal du fylle bassenget med vann. Det er 

viktig at du har sikret anleggsområdet med 

gjerde e.l. for å unngå at mennesker eller dyr 

kan falle i vannet og drukne. Husk; man skal 

alltid ligge i forkant med vann i prosessen med 

inntilfylling. For de med modell fra Leisurepool 

skal inntilfylling gjøres på en av 2 måter:

1. Fyll 10 cm vann i bassenget. Fyll så opp med 

tilsvarende 10 cm jordfuktig betong inntil og 

rundt bassenget i en bredde av 15-20 cm. 

Mellom jordfuktig betong og eksisterende 

masser fylles singel i 16/22. Fortsett så pro- 

sessen; vann, jordfuktig betong og singels. 

Avslutt slik at du får plass til betongomramming 

(gjelder Leisurepool, se eget punkt om dette)

2. Fyll 10 cm vann i bassenget. Fyll så opp 10 cm 

singels i 16/22 inntil og rundt bassenget. Hell/

strø så tørrbetong i singelsen. Deretter dusjer 

du med hageslangen for å få tørrbetongen til 

å blande seg med singelsen og starte herde- 

prosessen. Fortsett prosessen; vann, singels, 

tørrbetong, vanning osv. Avslutt slik at du får 

plass til betongomramming

(gjelder Leisurepool, se eget punkt om dette).

Dersom du har en modell fra Hydro eller  

Europool anbefaler vi fremgangsmåten som 

beskrevet over, men det er ikke påkrevet. Husk 

derfor;  dersom du kun benytter løse mass- 

er som grus uten tørr/jordfuktig betong,  

MÅ bassenget stives av innvendig dersom 

det skal tømmes for vann. Vanntilførselen i 

bassenget dikterer hastigheten på fylling 

av masser rund. Det er her viktig å ikke 

fylle for mye masser eller vann pga fare for 

skade på bassenget. Sørg derfor alltid å 

holde deg innenfor +-15 cm høydeforskjell på 

masse og vann. Vannet skal alltid lede an.  

Vi anbefaler å strekke inntilfyllingen over mini- 

mum 2 dager slik at massene får satt seg før 

man fortsetter. Tips; For å sikre at langveggen 

forblir rett, kan du strekke en snor langsetter 

hver langvegg. 

Hvis langveggen buler innover tyder det på 

at du har fylt for mye masser i forhold til vann. 

Buling utover tyder det på at du har fylt for mye 

vann i forhold til masser. Fortsett å kontrollere 

alle nivåene på bassenget for hver 15 cm med 

vann og masser.

Viktig: Ikke tøm masser hardt inntil basseng- 

veggen da dette vil føre til buling innover. Dersom 

det buler innover, må du fjerne noe av massen 

igjen for å kompensere. Om det buler utover 

kan du stampe massen på utsiden forsiktig 

til det retter seg. Pass på at du ikke tar i for 

mye. Under sitteplasser, benker, trappetrinn og  

lamellbrønn, samt mellom lamellbrønn og 

bassengvegg, må det understøttes skikkelig. 

Det er  viktig at understøtte ikke kan sige, eller 

synke sammen. Man kan for eksempel benytte 

forskalingsblokker og XPS inn mot bassenget. 

Alternativt kan man benytte impregnert treverk 

som vist på bilde side 13. Fyll deretter med 

masse og stamp godt. 

Fortsett å følge med på høydemålene. Ideen  

her er å pakke benker og overheng opp til de 

er i korrekt nivå med resten av bassengtoppen. 

Inntilfylling

Tips: For å sikre deg at 
langveggen forblir rett 
kan du strekke en snor 
langsetter hver  
langvegg. På den  
måten er det enkelt  
å se om den  
holder seg rett.



18 19

Klargjøring for 
området rundt 
bassenget
Massene og betongen rundt bassenget må få tid til å herde før du gjør 

ytterligere arbeid. Vi anbefaler å vente 1-2 uker før du fortsetter. Kontroller 

at bassengveggene fortsatt er rette og ikke buler og at toppen fortsatt 

er rett. Kontroller også at trapper, benker osv. har fast støtte under ved å 

dunke på overflaten. Massen rundt bassenget vil normalt sette seg og 

synke litt sammen. Legg til eller fjern litt masse på toppen for å oppnå 

ønsket høyde.

Betongomramming
Bassengmodellene fra Leisurepool skal ha armert betongomramming 

øverst rundt hele bassenget. Denne rammen skal være minst 35 cm 

bred og 20 cm tykk innerst mot bassenget, og 15 cm ytterst slik at det 

er en helling bort fra bassenget. Benytt deg av ståltrådene (dersom det 

er på din modell) som er festet til bassenget for å låse armeringsjernet til 

bassenget.

Denne omrammingen regnes som en del av bassengets struktur og gir 

bassenget den styrken det må ha og må derfor være komplett rundt hele 

bassenget. Den kan med fordel lages bredere enn nevnt over dersom 

det er ønskelig ut fra hvordan du planlegger området rundt bassenget.  

NB: Dette er ikke påkrevet for Hydro og Europool, men man står fritt til å 

velge.
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Tips og råd

• Det er ikke anbefalt å tømme bassenget helt for vann om vinteren da 

trykket fra de omkringliggende massene vil kunne presse bassengveggene 

innover.

• Dersom bassenget skal stå tomt i lengre tid, f.eks. over vinteren, må det 

støttes opp innvendig, selv om det er brukt tørrbetong i massen.

• Tapp ned vannivået til det er ca. 10-15 cm under alle tekniske installasjoner 

som er montert i bassenget (skimmer, lys, vannutløp, motstrøm osv.) Drener 

alle tekniske installasjoner for å hindre frostskader.

• Gjør tiltak slik at bassenget ikke fylles opp igjen av smeltevann i løpet av 

høst, vinter og vår.

• Fyll aldri et basseng som står fritt på bakken. Vanntrykket kan føre til at 

bassengveggene brister.

• Dersom bassenget må tømmes fullstendig for vann for eksempel pga. 

rengjøring eller reparasjon må det fylles opp igjen snares mulig og aldri 

senere enn etter ett døgn. Alternativt må det støttes opp innvendig.

• Hvis bassenget må tømmes for vann må det stives av innvendig med 

stenderverk ettersom vannivået synker for å hindre at bassengsidene 

presses innover dersom det er løse masser rundt bassenget.

OBS; Ved store nedbørsmengder eller høyt grunnvann kan et tomt 

basseng løftes av vannet med påfølgende skader på basseng, utstyr 

og uteområde. Sørg derfor å ha godt drenert bassenggrop.

Konferer alltid med entreprenør ved tvil.

Selger og leverandør er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge 

av uforsvarlig montering eller bruk.
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Oppkobling av utstyr

Når vi heiser bassenget på plass i ferdig bygge- 

grop har vi på forhånd montert skimmer(e), 

dyser, lys og eventuelt motstrøm (om du har 

bestilt dette). Nå er tiden inne for å koble rør til 

disse elementene slik at man kan få det inn til 

teknisk rom. I denne prosessen benyttes PVC 

rørdeler og slanger for liming som følger med i 

forsendelsen. 

Rekkefølge på utstyr er i de fleste tilfeller som 

dette: vann fra skimmer til- sirkulasjonspumpe-

filter-oppvarming-kjemi-dyser.

Det er dog forskjellige løsninger fra basseng 

til basseng og kunde til kunde avhengig 

av beliggenhet og teknisk rom. OBS: 

Illustrasjonene her er kun et eksempel på 

hvordan man kan gjøre det.  Benytt cleaner og 

lim som følger med i sendingen.  Det er viktig 

å gjøre rent med cleaner før man limer for å 

oppnå tilfredsstillende resultat. Vær raus med 

lim for å unngå lekkasje, og unngå å røre de 

limte delene slik at dette får tid til å herde etter 

montering.

Dyser

Returvann fra varmepumpe til bassenget. 

Bildet er en illustrasjon av hvordan dette kan 

stå montert. Det kan godt være at ditt basseng 

har en annen plassering av dyser og skimmer.

Et stykke PVC rør limes til utgangen på 

dysene. Deretter går man videre med 90° 

bend og t-stykke slik at man kan fortsette til 

varmepumpen med 1 slange/PVC rør. Legg 

alltid opp til et fall på rørene; enten fra dysene 

eller til dysene slik at det ikke blir liggende vann 

som kan fryse vinterstid. 

Skimmer

Start med skru-union med limstuss. Gå 

deretter videre til sirkulasjonspumpe i teknisk 

rom. Dersom du har modellen med 2 integrerte 

skimmere, start som med dysene med et 

stykke PVC limt i hver utgang, før du går videre 

med bend/t-stykke og samler disse til 1 slange/

rør for videre strekk til løvsamler i teknisk rom.  

Om ditt basseng er levert med lamellbrønn, har 

vi på en av sidene av denne montert en dyse 

i siden. Lim armert slange/PVC direkte i dysen 

og før inn til teknisk rom. Denne skal kobles inn 

på slangen som kommer fra skimmer før evt. 

løvsamler eller sirkulasjonspumpe.

Benytt QR koden under for å se 

video av fremgangsmåte for liming 

av PVC:
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Varmepumpe
Varmepumpen skal kobles til som nest siste eller siste element før vannet går i retur til bassenget. 

Benytt medfølgende koblinger. Tilpass slangenes lengde og lim til koblingen.

NB: Se til at det kobles riktig for å unngå feilmelding; vann inn nederst, vann ut øverst.

OBS: Varmepumpen må aldri installeres i et rom med begrenset lufttilførsel, 

eller nær buskas som kan blokkere luftinntaket da utblåsningsluften fra 

varmepumpen vil bli resirkulert. En slik plassering vil begrense kontinuerlig 

tilførsel av frisk luft og resultere i kraftig redusert effekt og varmekapasitet.

Se illustrasjonen under for absolutte minimumsavstander.

Det er svært viktig at 
varmepumpen plasseres 
fritt. Det vil si uten hindringer 
for å få tilgang til frisk 
luft, eller å kvitte seg 
med brukt luft. De fleste 
henvendelser om problemer 
med en varmepumpe skyldes 
feilplassering.  
Les brukermanual ved 
spørsmål.

Viktig:

Legg merke til følgende regler ved installasjon av varmepumpen:

1. Tilsetning av kjemikalier skal skje nedstrøms fra varmepumpen om mulig.

2. Installer bypass dersom leveringsmengden til sirkulasjonspumpen overstiger anbefalt 

gjennomstrømning i varmepumpens varmeveksler med mer enn 20%.

3. Varmepumpen må alltid plasseres på et solid underlag og bruk de medfølgende gummi- 

demperne for å unngå vibrasjon og støy.

4. Varmepumpen skal alltid fraktes stående. NB: Hvis varmepumpen har vært lagt ned eller, 

enda verre; har stått på hodet, kan det oppstå lekkasjer som følge av overbelastning på små 

kobberrør internt i varmepumpen. Dette er i så fall ikke dekket av garanti. Dersom den har vært i 

en annen stilling enn stående må den ikke startes før den har stått oppreist i minimum 24 timer.

Plassering av varmepumpen

Varmepumpen vil fungere omtrent over alt så lenge følgende tre kriterier er oppfylt:

1. Tilførsel av frisk luft   –   2. Strømtilførsel   –   3. Vannfilter

Varmepumpen kan monteres omtrent over alt utendørs så lenge minimumsavstanden til andre 

objekter overholdes (Se illustrasjonen under). Konsulter en installatør dersom du vurderer å bruke 

varmepumpen med et innendørs basseng. Ved montering i et vindfullt miljø bør det settes opp 

en skjerming for vinden på luftinntakssiden, for eksempel en levegg.

3.3 Avstand til svømmebassenget

Varmepumpen bør normalt monteres i en avstand på under 7,5 m. fra 

svømmebassenget. Ved større avstander bør man vurdere å isolere rør- 

ene for å unngå varmetap. Jo større avstand fra bassenget, jo større 

blir varmetapet i slanger og rør. Dersom rør og slanger er hovedsakelig 

nedgravd/isolert blir varmetapet lavt ved avstander opp til ca. 30 m. (15 

m. tur og retur; totalt 30 m.)

Vær oppmerksom på at varmepumpen tidvis avgir store mengder 

kondensvann. Dette er helt normalt, og må ikke tolkes som lekkasje.
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Gjør DRØMMEN  
til virkelighet

Våre basseng leveres med lysene ferdig mon- 

tert. Etter plassering i bassenggropen skal  

kablene trekkes fra lysene og inn til teknisk rom. 

Lysene leveres i flere varianter og farger, men 

prinsippene er de samme, uavhengig modell. 

OBS: Kablene er 4 meter lange. For at man 

enkelt skal kunne skifte lampe/ta service ved 

senere anledning, anbefaler vi følgende: Start 

med å koble trekkerør (25mm) til baksiden av 

lampe. Trekkerør fra lampene føres så frem 

til en koblingsboks hvor kablene samles. Fra 

koblingsboksen går man videre med 1 trekkerør 

og kabel inn til teknisk rom, for kobling til trafo. 

Konferer med elektriker for riktig installasjon.

Lys

Benytt QR kode for å laste ned brukermanual for trafo.
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Tekniske 
rom
Teknisk rom kan løses på flere måter, avhengig 

av tomtens beskaffenhet og hvilken plass man 

har til rådighet. Plassering kan være i eget 

rom ved bassenget, i del av garasje, i kjeller, 

teknisk boks* m.m. Dersom man har mulighet 

anbefaler vi et rom på 2 x1,3 meter, og gjerne 

ståhøyde. Dette gir god plass til utstyret og 

enkel adkomst for justering og vedlikehold. 

Avstand fra teknisk rom til bassenget kan 

variere. Lengre strekk er ikke noe problem, men 

dersom man overstiger 10-15 meter kan det 

være lurt å vurdere isolering av rørstrekkene 

for å redusere varmetap. Ved lengre strekk 

bør man sjekke hvorvidt man bør gå opp på 

rørdimensjon og sirkulasjonspumpe.

Teknisk rom skal være tørt, og med god lufting. 

Viktig med sluk i gulv slik at evt. vannsøl ledes 

bort fra rommet. Det tekniske utstyret skal 

være plassert tørt. Spesielt følsom elektronikk 

skal plasseres tørt og frostfritt (Minimum +5°C) 

Les manualen og kontakt oss dersom du er 

usikker.

Standard sirkulasjonspumpe bør som ut- 

gangspunkt plasseres slik at den står under 

vannspeilet. Dersom dette ikke lar seg gjøre 

må pumpen oppgraderes til selvvakumerende. 

NB: Vannpumpen til motstrømsanlegget som 

mulig, og helst ikke lenger unna enn ca 3-4 

meter da den flytter store mengder vann. Den 

må også plasseres lavere enn vannuttaket 

fra motstrømsfronten i bassenget.

*Bassengutstyr kan levere bokser for ned- 

graving med alt teknisk utstyr ferdig montert. 

Disse er plassbesparende og reduserer opp- 

koblingsjobben til et minimum. Adkomst via 

vippelokk ovenfra, gjerne skjult under veranda/

platting. Boksen skal stå på drenerende under- 

lag slik at evt. vannsøl ikke samler seg og 

skader utstyret. Videre må det sørges for god 

lufting for å unngå kondensvann i boksen.

NB: Varmepumpen kan 
ikke plasseres i teknisk 
rom, men må plasseres 

fritt med ubegrenset 
tilgang på frisk luft. Les 
monteringsanvisningen!

Oppkobling  
teknisk rom

Eksempel teknisk rom

Eksempel teknisk boks

Illustrasjonsskisse

Illustrasjonsskisse
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100% klorfritt doseringssystem

Aseko Aqua Oxy - Vår bestselger som 

doserer 100% klorfritt, ingen svie i øyne, 

lukt eller smak!  Doserer Aktivt Oxygen, 

Algemiddel, Flokningsmiddel og PH.  

Leveres med touch screen og kan kobles  

til nettverk med app til mobilen.

Aseko Aqua Oxy

Prinsippskisse

Aseko Aqua Net

Doseringssystem for Klor og PH 

Aseko Aqua Net - Intelligent doserings-

anlegg for flytende klor og syre (PH). 

Still inn verdiene som er ønsket og 

doseringsanlegget gjør jobben. Leveres 

med touch screen og kan kobles til nettverk 

med app til mobilen.. Ha full kontroll over 

verdiene og se innhold i kjemi-dunkene,  

legg til automatisk varsling når det er på 

tide å skifte ut kanner med kjemi.

Prinsippskisse
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Saltvannsklorinator

Aseko Salt - Dette er en standard klorinator som 

produserer fersk klor ved å tilsette salt i bassenget. 

Denne versjonen har integrert tidsur som styrer hvor 

mange timer i døgnet som den skal produsere klor. 

Aseko Aqua Salt - Intelligent saltvannsklorinator  

som selv måler verdier og styrer når den skal spalte 

saltet og dosere flytende PH-. Denne kan også  

dosere flytende algemiddel dersom man ønsker  

å få ned forbruk av salt som deretter blir omgjort 

til klor. Leveres med touch screen og kan kobles til 

nettverk med app til mobilen.

Aseko Salt

Prinsippskisse

Avslutningsvis kan det være  
verdt å merke seg følgende:

• Hovedenheten monteres i et tørt og ventilert 

miljø for å unngå kondensering og skade på 

elektronikk. 

• Vinterstid skal enheten oppbevares tørt og 

frostfritt og må derfor demonteres og tas inn 

dersom teknisk rom ikke er oppvarmet.

• Proben(e) skal tas ut og plasseres i beholder 

(sump) med oppbevaringsvæske over 

vinteren. Også frostfritt.

• Flytende kjemi skal oppbevares mørkt, 

kjølig, tørt og frostfritt.
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Motstrøm
Motstrømspumpen skal stå så nært bassenget som mulig for å redusere 

effekttap, maks 5 meter. Plasseres enten direkte i teknisk rom, teknisk boks 

eller egen boks for motstrøm på en av kortsidene. Anlegget går i en lukket 

krets for å gi best mulig strømning i vannet
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Swim Jet motstrøm 
monteringsveiledning

Plassering av enheten

Du har kjøpt ELEGANCE Swim Jet, et produkt 

av høy kvalitet, som vil gi mange hyggelige 

stunder i bassenget. 

ELEGANCE Swim Jet leveres med en pumpe 

med effekt på 2,2 kW. 

Plasser pumpen så nær bassenget som mulig 

for å oppnå maksimal effekt og begrense tap 

på grunn av friksjon i rørene. 

Behold alltid den opprinnelige diameteren 

på alle PVC-deler som inngår i leveransen. 

Pumpen som følger med er ikke selvsugende 

og må derfor plasseres under vannoverflaten. 

I rommet der pumpen plasseres må det 

være tilstrekkelig ventilasjon. Ved behov kan 

det plasseres en vifte i rommet, for å unngå 

kondensering av fukt. Slik sikrer du at utstyret 

alltid fungerer som det skal.

Plassering av motstrømshuset 

Ved montering av motstrømshuset er det viktig 

at det plasseres som vist i bilde 1.  Plasser røret 

med diameter 75 mm (trykksiden) og røret 

med 90 mm (sugesiden) loddrett i forhold til 

hverandre slik at trykksiden (75 mm) ligger 

høyere enn sugesiden (90 mm), se bilde 1. 

Motstrømshuset plasseres slik at senter av 

dysens åpning ligger 25 cm under vannflaten 

(se bilde 1).

Overkant av utskjæringen skal være ca 180 

mm under fremtidig vannivå. På denne måten 

vil senter av returdysen komme ca 250 mm 

under vannoverflaten. 

For å sikre korrekt virkemåte må disse 

instruksjonene overholdes.

Montering av motstrømshuset

3.1 Montering av motstrømshuset i 

betongbasseng:

Lim fast slangen (21, bilde 3) til huset 

(20, bilde 3) og før slangen til et valgfritt 

sted. Glem ikke å beskytte slangen mot 

betongen. Monter motstrømshuset (20 

bilde 3) som vist i bilde 2a til åpningen 

i betongveggen uten flens og pakning. 

Etter at huset er festet i veggen, følg 

instruksjonene i punkt 4 og monter 

pneumatisk slange og luftslange.

3.2 Montering av motstrømshuset i 

betongbasseng med liner.

Følg instruksjonene i bruksanvisningen 

ved montering av motstrømshuset i 

betongbasseng med liner, som beskrevet 

i kapittel 2 og 3. Etter at motstrømshuset 

er montert i bassengveggen kan mon- 

tering av tetning og flens startes som 

beskrevet i bilde 2b.

Tetningen (18 bilde 3) skal presses mot 

huset (20 bilde 3) med 2 små skruer (19 

bilde 3) og tenk på at bassengets liner 

kan være mellom to tetninger (bilde 2b). 

Fest til slutt flensen (17 bilde 3) og skru til 

de små skruene (16 bilde 3). 

Klipp deretter ut lineren på innsiden av 

flensen. Følg instruksjonene i punkt 4 ved 

montering av luftslange og pneumatisk 

slange.

3.3 Montering av motstrømshuset i 

stålplatebasseng med liner.

Lag et hull med diameter 270 mm i 

bassengveggen slik at dysens senter blir 

liggende ca 25 cm under vannoverflaten 

som vist i bilde 1. Motstrømshuset (20 

bilde 3) monteres i hullet, fra bassengets 

innside. Skru fast huset med 8 

selvborende skruer (19 bilde 3)  

i bassengveggen, som vist i bilde 2c.

Tetningen (18 bilde 3) skal presses mot 

motstrømshuset (20 bilde 3) med 2 små 

skruer (19 bilde 3). 

Etter montering av lineren, monter 

flensen (17 bilde 3) og stram til de små 

skruene (16 bilde 3).

Klipp deretter ut lineren på innsiden av 

flensen. Følg instruksjonene i punkt 4 ved 

montering av luftslange og pneumatisk 

slange.

3.4 Montering av motstrømshuset i 

glassfiberbasseng:

Lag et hull med diameter 270 mm i 

bassengeveggen slik at dysens senter 

blir liggende ca 30 cm under vannflaten 

som vist i bilde 1. Tetningen (18 bilde 3) 

limes fra bassengveggens utside og 

sjablongen brukes til å forberede hull for 

de 16 små skruene til flensen (16 bilde 3).

Hold motstrømshuset (20 bilde 3) fra 

bassengets utside og skru flensen (17 

bilde 3) fast med skruene (16 bilde 3) fra 

innsiden som vist i bilde 2d.

Følg instruksjonene i punkt 4 ved mon- 

tering av luftslange og pneumatisk 

slange.
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Montering av luftslanger

Lim et reduksjonsstykke (22 bilde 3) på slangen 

skal som brukes som luftinntak, og monter en 

mindre enveisventil (23 bilde 3). Det er viktig å 

plassere enveisventilen på veggen i det valgte 

rommet for å unngå at det suges inn urenheter 

(se bilde 5). Monter så luftslangen (21 bilde 3) 

på dysen som sitter inni motstrømshuset ved 

å presse den inn i dysen (se bilde 4). Se side 

14 og 15 for bilder. Montering av pneumatisk 

slange

Tre slangen til den pneumatiske bryteren inni 

beskyttelsesslangen (26 bilde 3) og 

dra den ene enden gjennom åpningen i mot-

strømshuset (20 bilde 3) og dra den igjennom 

gjennomføringen (14 bilde 4). 

Den ene enden av slangen (2 bilde 3) skal 

kobles til den pneumatiske bryteren (1 bilde 

3) som er plassert på fronten (4 bilde 3) til 

motstrømshuset. Se side 14 og 15 for bilder.  

Montering av motstrømsfronten

Fronten er montert fra fabrikk og leveres 

komplett med del 1-12 (bilde 3). Unntaket er 

en pneumatisk slange (2 bilde 3 og 4) og 

pneumatisk bryter (1 bilde 3), som inngår i 

leveransen av motstrømsanlegget (bilde 3 og 

4). Følg veiledningen under ved montering av 

fronten: 

• Koble slangen (2) til den pneumatiske bryteren 

(1 bilde 3)

• Koble til slangen (21) og trekk den inn i dysen 

på motstrømsfronten (4 bilde 3)

• Monter fronten på motstrømshuset og se til 

at o-ringen (12) sitter i hullet på trykksiden (75 

mm).

• Trekk til de fire skruene (3 bilde 3) og 

motstrømsfronten er klar til bruk.

Minimumskrav til plass

Før monteringen starter må det planlegges med tanke på plass til motstrømsanlegget.  

Sørg for at det ikke blir for trangt til å montere pumpen og rørene. Se tabell og bilde under for 

anbefalinger på minstemål på rommet som kreves for å montere utstyret.

1. Luftinntak

2. Ventilasjon

3. Kobles til den 

elektriske bryteren

4. Vannivå

5. 25 cm

Bruk og innstillinger

Motstrømmen startes fra bassenget ved å 

trykke på den pneumatiske bryteren (1 bilde 6). 

Aktiv motstrøm gir enten kun vannstrøm eller 

vannstrøm blandet med luft. Dette kommer an 

på innstillingen av de fremre dysene (se bilde 

6). 

Kun vannstrøm: Maksimal vannstrøm oppnås 

ved å vri den innerste dysen (2 bilde 6) mot 

venstre.  Mindre vannstrøm oppnås ved å vri 

dysen mot høyre.

Vannstrøm med luft: For å skru på eller minske 

luftstrømmen; vri på den ytterste dysen (3 

bilde 6.

Detaljer på motstrømmens forside
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Deleoversikt

Elektrisk tilkobling og advarsel!

Elektrisk montering skal utføres etter gjeld- 

ene forskrifter, av en autorisert elektriker. 

Kontroller at strømtilførselen stemmer med 

merkeskiltet på utstyret. Alle metalldeler 

skal være jordet. Utstyret skal sikres med 

jordfeilbryter. 

Alle leverandørens og produsentens in- 

struksjoner må følges (Se merkeskilt).

For utstyr med trefasmotor; se til at til- 

koblingene mellom motorviklingene er 

korrekt plassert ( i stjerne) Alle ledere inn og 

ut fra fordelingsboksen må føres gjennom 

gjennomføringer som forhindrer at fukt 

og smuss kommer inn i fordelingsboksen. 

Ledningen skal ha gode koblinger for til- 

kobling. Koblingsboksen må installeres på 

et tørt sted, over vannflaten og maksimalt 

7 meter fra den pneumatiske bryteren på 

motstrømsfronten. 

Den pneumatiske slangen (2 bilde 3)  er 

ment for tilkobling til den elektro- 

pneumatiske bryteren i koblingsboksen. 

Det er avgjørende at slangen ikke har noen 

skarpe bøyer/knekker. Koblingsboksen be- 

står av følgende: 

• Motorvern

• Elektropneumatisk bryter

• Sikring

Alle disse komponentene installeres 

i en vanntett plastboks med IP55-

klasssifisering.

A Motor

FM = Intern sikring  DM = Motorvern  I.N. = Elektropneumatisk bryter  C = Kontaktor   

FI = Jordfeilbryter/Sikring
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Pumpen

Swim Jet ELEGANCE benytter en pumpe som er av 

3-fastypen og som kan kobles både i 400V 3-fas 

og 230V 1-fas. Effektforbruket er 2,2 kW.

Garantivilkår

Garantivilkårene styres av leverandørens salgs- og garantivilkår og Norsk lovgivning. Ved slutten 

av produktets levetid må det sikres at produktene tas hånd om på en miljømessig sikker måte.

Reklamasjon og service

Reklamationer styres av gjeldende lovgivning. Ved en eventuell skade, kontakt deres leverandør 

skriftlig

1. Den pneumatiske bryteren

2. Innholdet i boks 1

3. Innholdet i boks 2

4. Innholdet i boks 3

5. Innholdet i boks “C”

6. Motstrømsfronten - forsiden

7. Motstrømsfronten - Baksiden

8. Monteringsring med pakninger

9. Motstrømshuset

10. Innfesting av beskyttelses-

slangen til den pneumatiske trykk- 

slangen for å starte og stoppe 

pumpen. Limes med PVC-lim

11. Innfesting av sugeslangen for 

innblanding av luft i vannstrømmen. 

Limes med PVC-lim

12. Gjennomføringer

13. Enden av sugeslangen for luft og 

overgang fra beskyttelsesslangen 

for den pneumatiske trykkslangen

14. Kobling av den pneumatiske 

trykkslangen til den 

elektropneumatiske bryteren

1 2 3

4 5 6

10 12

13 14

7 8 9

11
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Bruk av ventilhodet, 
oppstart og kjemi
Forklaring til innstillingene på ventilhodet:

1. Filtration: Normalstillingen under drift, hvor 

vannet blir filtrert.

2. Backwash: Brukes for å rengjøre/fjerne skitt 

som filteret har fanget opp. Vannet pumpes da 

baklengs gjennom filteret og ut av “waste”-

utgangen.

3. Rinse: Brukes etter backwash for å skylle 

igjennom filtermediet forlengs. Vannet pump- 

es da forlengs gjennom filteret og ut  

av “waste”-utgangen.

4. Waste: Brukes for å støvsuge opp store 

mengder møkk og spyle det rett ut av “waste”-

utgangen uten at det passerer gjennom filteret.

5. Circulation: Brukes som regel ikke. Her 

sirkulerer vannet uten å gå gjennom filter- 

mediet.

6. Closed: Stengt.

7. Winter: En mellomstilling hvor det er helt 

åpent for å kunne drenere filteret og begrense 

faren for frostsprengning.

 

NB: Det er viktig å stoppe sirkulasjons-

pumpen for hver gang du skal endre stilling 

på hendelen, ellers vil ventilen kunne bli 

skadet.

Kontroller at silen er på plass i skimmeren 

og at det ikke ligger en plate med et lite 

uttak for støvsuger der. Fjern eventuelt 

rusk og rask i bassengvannet med hov. 

Om du har et basseng av typen Cube er 

skimmerfunksjonen skjult fra bassenget 

og montert i teknisk rom. Dette er en 

løvskimmer med en pose som må tømmes 

iblant.

Dersom kuleventilene er stengt, må de 

åpnes nå.

Sjekk at sirkulasjonspumpen er fylt opp 

med vann før du starter den. Løsne 

eventuelt inspeksjonslokket og la den 

fylle seg med vann. (Dersom du har 

selvsugende pumpe montert høyere enn 

vannoverflaten må du fylle kammeret 

i pumpen manuelt før du går videre).  

Sett hendelen på ventilhodet i 

stillingen «Backwash» og start sirkulasjons- 

pumpen. La den gå i ca ett til to minutter eller 

til vannet som kommer ut er klart. Stopp 

sirkulasjonspumpen og sett hendelen 

i stillingen «Rinse». Start sirkulasjons- 

pumpen i ca 20 sekunder. Stopp 

sirkulasjonspumpen og sett hendelen i 

stillingen «Filtration». Start sirkulasjons- 

pumpen igjen. Du vil se at det kommer luft 

ut av returdysene i bassenget og dersom 

det ligger skitt og møkk i rørene vil det 

tømme seg i bassenget nå.

Gå over alle rør og koblinger for å 

kontrollere at det ikke er lekkasjer noe 

sted. La renseanlegget gå i 24 timer og 

kontroller igjen for lekkasjer. Når du er 

fornøyd, kan du fylle over med masse her 

også.

Oppstart 

Vannkjemi
Start umiddelbart kjemisk behandling/desinfisering av vannet, avhengig av hvilket 

system du har valgt for vannbehandling. 

For å få en større forståelse for vannbehandling anbefaler vi å laste ned vår håndbok i 

vannkjemi ved å skanne QR koden under.
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(Tilbakespyling/rengjøring av filtermedie)

Når, og hvordan 
ta backwash

Som et viktig ledd i det å holde bassengvannet rent, samt 

sørge for beste mulige forutsetninger for en stabil vannkvalitet, 

anbefaler vi å ta backwash ukentlig. Det er ingen eksakt fasit 

på hvor ofte, da dette kan variere på bruk, ytre forhold etc.  

Prøv deg frem.

OBS; Ved oppstart og nyfylling av bassenget bør backwash 

tas noe hyppigere da det kan være en del smuss i vannet som 

igjen legger seg i filteret. 

Fremgangsmåte:

- Stopp sirkulasjonspumpen.

- Flytt spaken på ventilhodet til stilling 2 (Backwash).

- Start sirkulasjonspumpen og la den gå i 1-2 minutter, eller til 

det kun kommer rent vann forbi sikteglasset.

- Stopp sirkulasjonspumpen.

- Flytt spaken på ventilhodet til stilling 3 (Rinse).

- Start sirkulasjonspumpen og la den gå i 15-30 sekunder.

- Stopp sirkulasjonspumpen.

- Flytt spaken på ventilhode til stilling 1 (Filter)

Sørg for å etterfylle vann slik at det ikke kommer luft

i anlegget eller at sirkulasjonspumpen går tørr.

OBS: Ved oppstart 
og nyfylling av 
bassenget bør 
backwash tas noe 
hyppigere da det 
kan være en del 
smuss i vannet som 
igjen legger seg i 
filteret. 

På doseringssystemet ASEKO er det et lite filter, som henger litt 

i underkant av enheten/proben på siden. Dette filteret må også 

rengjøres/spyles ca. en gang i uken eller ved behov.

Sørg også for å holde kurven i skimmer / løvsamler / kurven i 

sirkulasjonspumpen fri for smuss, løv og annet rask.

For å gjøre rent her, må sirkulasjonspumpen stoppes og 

kuleventilene må stenges. Når rengjøring er utført må kule- 

ventilene åpnes igjen, før sirkulasjonspumpen startes.

For å holde god vannkvalitet over tid er det viktig å ha gode 

rutiner på dette.

Sørg for å ha nok kjemi tilgjengelig ved drift av bassenget. 

Kannene med kjemi må byttes ut før de går tom. Man kan da 

helle resterende innhold over på de nye kannene etter en stund.
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Vinterstengning av 
basseng

For å gjøre avslutningen av badesesongen enklere for deg, har vi laget en huskeliste for 

vinterstengning. Når du er ferdig med badesesongen kan du stoppe oppvarmingen av 

bassengvannet, men la renseanlegget være i drift inntil vanntemperaturen har falt under ca. 

10°C. På denne måten minimerer du risikoen for algevekst. 

Både glassfiberbasseng og stålplatebasseng skal være delvis vannfylt gjennom vinteren for  

å unngå skader på konstruksjonen. 

Viktig: Dersom du likevel velger å tappe helt ned for en lenger periode, må du sørge for å stive 

opp veggene innvendig. Se punkt lenger ned.

La drenspluggene være ute hele vinteren og 

ta godt vare på disse. 

• Aller helst bør filterpumpen demonteres og 

oppbevares frostfritt. Sett seksveisventilen i 

stillingen «Vinter».

• Dersom du har stige, bør den tas ut og 

oppbevares tørt.

• Dekk til varmepumpen for vinteren

• Bassenget bør dekkes til om vinteren, for å 

hindre at blader og annet rask havner

i vannet. I tillegg er det lovpålagt å sikre 

bassenget mot at noen kan falle uti i løpet av 

vinteren, så lenge det er mer enn 20 cm vann 

i bunn.

Dersom du har Aseko kjemi-doseringssystem 

er det noen ekstra punkter å tenke på: 

•  Hovedenheten skal oppbevares tørt og 

frostfritt og må derfor demonteres og tas inn 

dersom teknisk rom ikke er oppvarmet.

•  Proben(e) skal tas ut og plasseres i beholder 

(sump) med oppbevaringsvæske over 

vinteren. Også frostfritt.

• Flytende kjemi skal oppbevares mørkt, tørt 

og frostfritt.

• Sørg for at alle vannverdier er innenfor 

anbefalte nivåer.

• Rengjør bassenget og vannlinjen.

Fjern alt rusk og smuss i vannet.

• Ta en siste sjokkbehandling av vannet.

• Ha i overvintringsmiddel. Dette middelet 

hemmer algevekst og bakterievekst gjennom 

vinteren og gjør oppstarten til våren enklere. 

La renseanlegget gå noen timer etter at du 

har tilsatt overvintringsmiddel.

• Ta så en grundig backwash (tilbakespyling) 

av filteret. NB: Dersom du har filterdotter

i filteret må disse tas ut og vaskes i 

vaskemaskin, på 40°C uten vaskemiddel. De 

kan vaskes totalt tre ganger før de må skiftes 

ut.

• Stopp renseanlegg og alt annet teknisk 

utstyr. 

• Tapp ned vannet i bassenget til 10-20 cm 

under tekniske installasjoner (lys, dyser, 

motstrøm osv.) for å hindre at disse blir skadet 

av isdannelse gjennom vinteren. Følg med på 

vannstanden gjennom vinteren, siden regn 

eller smeltevann kan øke vannstanden igjen.

• Dersom du har grus/løse masser rundt 

bassenget må du plassere 4-6 stendere tvers 

over bassenget for å hindre at langveggene 

buler inn i løpet av vinteren pga press fra 

omkringliggende masser. NB: Dersom du 

har støpt rundt bassenget er ikke dette 

nødvendig.

• Koble fra vannrør/slanger og sørg for at de 

tømmes for å unngå frostskader.

• Drenér sirkulasjonspumpe, klordoserer, 

filterbeholder, varmepumpe, 

motstrømspumpe, UV-lampe, varmeveksler 

og alt annet utstyr med vann.
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En generell guide til 
oppstart av basseng 
etter vinteren
1. Fjern vintertildekkingen og kontroller 

bassenget og alle tekniske innretninger for 

eventuelle skader som kan ha oppstått i løpet 

av vinteren.

2. Finn fram pleiemidler/kjemikalier og sjekk 

datostempling. Dersom de er gått ut på dato 

bør de byttes ut med ferske varer.

3. Rengjør bassenget hvis nødvendig.  

Bruk kun midler beregnet for basseng.  

Ta kontakt med oss dersom du er usikker.

4. Monter dreneringspluggene du 

demonterte fra sirkulasjonspumpe, 

klordoserer, filterbeholder, varmepumpe, 

motstrømspumpe, UV-lampe, varmeveksler 

osv. før vinteren.

5. Koble på igjen rør og slanger som

du demonterte om høsten. Sjekk at 

pakningsflater er intakte. Strammes kun til 

med håndkraft.

6. Fyll opp filterbeholderen med filtermedie 

dersom du tømte den før vinteren.

7. Dersom du benytter sand som filtermedie 

og sanden har vært i beholderen gjennom 

vinteren sjekker du om toppsjiktet er blitt 

hardt. Bytt i så fall ut det øverste sjiktet med 

ny sand.

8. Sett hendelen på ventilhodet i stillingen

«Filter/Filtration».

9. Fjern eventuelt rusk og rask i gjenværende 

bassengvann med hov.

10. Fyll opp bassenget med friskt vann til 

mellom maks/min-merkene på skimmeren. 

11. Dersom du stengte kuleventilene før 

vinteren må de åpnes nå.

12. Sjekk at sirkulasjonspumpen er fylt opp 

med vann før du går videre.

13. Sett hendelen på ventilhodet i stillingen 

«Backwash» og start sirkulasjonspumpen. La 

den gå i ca. ett til to minutter eller til vannet 

som kommer ut er klart.

14. Stopp sirkulasjonspumpen og sett 

hendelen i stillingen «Rinse». Start 

sirkulasjonspumpen i ca. 20 sekunder.

15. Stopp sirkulasjonspumpen og sett 

hendelen i stillingen «Filter/Filtration». Start 

sirkulasjonspumpen igjen. 

Nå er eventuelt gjenværende skitt og finstøv 

i filtermediet skylt ut og vil ikke havne i 

bassenget.

16. Foreta umiddelbart en sjokkbehandling av 

vannet. Les på beholderen, eller manualen 

dersom du har automatisert utstyr, og følg 

anbefalingene for riktig dosering.

17. Ikke ha på solarduk eller bruk bassenget 

på minst 6-8 timer etter sjokkbehandling. 

Høy konsentrasjon av desinfeksjonsmiddel vil 

skade solarduken.

18. Nå kan du starte oppvarmingen.

19. Foreta flere målinger av vannverdiene 

den første uken og juster verdiene til 

anbefalte nivåer. Hyppig backwash kan være 

nødvendig i oppstarten dersom det er mye 

urenheter i vannet.

Vær oppmerksom på at bruksfrekvens, hygiene, type 

anlegg og lokal vannkvalitet gjør at det ikke er noen 

enhetlig fasit på hvordan vannet skal behandles. Våre råd 

er veiledende, så det vil kreves individuelle tilpasninger 

man lærer seg etter en viss tid.

For litt hjelp, se vår «Håndbok i vannkjemi for bassengeiere» 

for å få mer kunnskap på feltet vannkjemi.  

Denne kan også lastes ned ved å skanne QR koden under:
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Gjør DRØMMEN  
til virkelighet
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