
SWIM JET
ELEGANCE 70  /  80  /  95
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Innhold

Takk for at du har valgt oss som leverandør. Vær snill å lese disse instruksjonene nøye før bruk  
for å unngå skader på utstyr og mennesker og for å få maksimalt ut av produktet.
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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.

1.

2.

VANNIVÅ

UTLØP

INNTAK

KORREKT FEIL FEIL

Bilde 1

250
mm

180
mm
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Bilde 2a Bilde 2b

Bilde 2c Bilde 2d

MONTERING I 
BETONGBASSENG

MONTERING I 
BETONGBASSENG MED LINER

MONTERING I 
STÅLPLATEBASSENG 

MED LINER

MONTERING I 
GLASSFIBERBASSENG

BASSENGETS
INNSIDE

Gummipakning 18 
(Pakning nr to skal sitte 
på linerens bakside)

BETONG BETONG

LINER

Ø 270 mm

Hullet skal 
være 230 mm

LINER
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Hullet skal være 
270 mm



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 montering 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 230 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 montering av luftslange og pneumatisk slange.

3.
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 Montering av luftslanger

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 motstrømshuset (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.

4.

Bilde 3 Bilde 4
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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.

5.
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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.

6.

Bredde (mm) Lengde A (mm) Høyde B (mm) 

750 1420 900

Bilde 5

B

A1

2

3

4

5
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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).

7.

Bilde 6

1

2 3

MAKISMAL VANNSTRØM

MINIMAL VANNSTRØM

Detaljer på motstrømmens forside
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Deleoversikt

8.

Nr. Beskrivelse Antall Varenummer
1 Pneumatisk bryter 1 pc PPD036
2 Pneumatisk slange 5mm 7 m BXNDPPD003
3 Fremre skrue 4 pcs BXNDPPD018
4 Motstrømsfront 1 pc BXNDPPD010
8 Dyse som regulerer vanntilførsel 1 pc BXNDPPD036
10 Skrue for dyse, selvborende 3 pcs
11 Dyseholder 1 pc BXNDPPD035
12 O-ring 1 pc BXNDPPD027
14 Gjennomføring for pneumatisk slange 1 pc
15 O-ring for gjennomføring 1 pc
16 Skruer for flens 16 pcs BXNDPPD044
17 Flens 1 pc BXNDPPD013 
18 Pakning 2 pcs BXNDPPD028
19 Skruer for hus, selvborende 4 pcs BXNDPPD020
20 Motstrømshus 1 pc BXNDPPD023
21 Slange for lufttilførsel 1 pc BXNDPPD004
22 Reduksjon 1 pc PVC0070
23 Enveisventil for luftinnsug 1 pc PPD0020
24 Kontrollboks med pneumatisk bryter 1 pc BXNDPPD001
25 Reduksjon 1 pc BXNDPPD015
26 Beskyttelsesslange / Luftinntaksslange 2 pcs PVC0050
27 Gjennomføring 2 pcs ELM1129
28 PVC-reduksjon 2 pcs 12
29 Reduksjon 1 pcs PVC057

Bilde 7

24

29
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A Motor

FM = Intern sikring  DM = Motorvern  I.N. = Elektropneumatisk bryter  
C = Kontaktor  FI = Jordfeilbryter/Sikring

Elektrisk tilkobling og advarsel!

Elektrisk montering skal utføres etter gjeldene 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 instruksjoner må følges (Se merkeskilt).

For utstyr med trefasmotor; se til at tilkoblingene 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 tilkobling.
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 elektropneumatiske bryteren i 
koblingsboksen. 
Det er avgjørende at slangen ikke har noen skarpe bøyer/knekker.

Koblingsboksen består av følgende:

• Motorvern
• Elektropneumatisk bryter
• Sikring

Alle disse komponentene installeres i en vanntett plastboks med IP55-klasssifisering

9.

Bilde 8 Bilde 9

A A
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  Pumpen10.

Bilde 10

Applications:
Adjustable counterflow for swimming training

Single-stage centrifugal pumps with complete drainage device. Motor:
Asynchronous, two poles.
IP 55 protection.
Class F insulation.
Continuous operation.

Inbuilt counterflow system:
This jet stream is ready for easy installation. It is possible to regulate the 
jet strength and air suction on the nozzle of 40 mm in diameter, which is
directionaly adjustable. The nozzle, suction and pneumatic switch are
positioned in the front cover panel of the equipment. Complete 
counterflow system includes:
Counterflow nozzle 40 mm (regulation water-air)
Front cover panel-attractive design
Pool wall lead-through
Pump
Electropneumatic switch with safety element
PVC fitting

Materials:
Pump body in polypropylene.
Motor shaft in stainless steel AISI-304.
Impeller and seal mounting in PPO.
Mechanical seal in sic-sic.
Motor housing in aluminum L-2521.

TECHNICAL DATA
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STP COUNTERGLOW JET

Pool Wall

Model A033

Pool Wall
LINER

Modelo A034

Pool Wall

Modelo A034

Pool Wall

LINER

Modelo A035

INSTALLATION IN CONCRETE
SWIMMING POOLS

INSTALLATION IN CONCRETE
SWIMMING POOLS WITH LINER

INSTALLATION IN PREFABRICATED 
SWIMMING POOLS

INSTALLATION IN PANELLED 
SWIMMING POOLS WITH LINER

NOT INCLUDING THE CONNECT PVC PIPE

ELECTRIC

STPIt can be matched with
stainless handrail.
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11.Garantibestemmelser

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
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Bilder

Den pneumatiske bryteren

Innholdet i boks 2

Innholdet i boks "C"

Motstrømsfronten - Baksiden

Innholdet i boks 1

Innholdet i boks 3

Motstrømsfronten - forsiden

Monteringsring med pakninger
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Motstrømshuset

Innfesting av sugeslangen for innblanding av luft i 
vannstrømmen. Limes med PVC-lim

Enden av sugeslangen for luft og overgang fra 
beskyttelsesslangen for den pneumatiske trykkslangen

Innfesting av beskyttelsesslangen til den pneumatiske trykk- 
slangen for å starte og stoppe pumpen. Limes med PVC-lim

Gjennomføringer

Kobling av den pneumatiske trykkslangen 
til den elektropneumatiske bryteren
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Takk for at du velger 
Bassengutstyr AS 

som leverandør 

Merk at bildene i manualen kun er illustrasjoner. Vi tar forbehold om skrivefeil

Leverandør
Bassengutstyr AS

Skinmoveien 2 
3270 Larvik

Sentralbord: 900 99 999
www.bassengutstyr.no     post@bassengutstyr.no




