
Vildmarksbadet Ocean

Pool med LED-belysning
Specifikationer & instruktioner



Specifikationer
Poolen indeholder følgende dele og udrustning:

Glasfiberarmeret vildmarksbad i 2 dele
• Farve: Lyseblå 
• Inklusiv monteringssæt for sammenkobling  
 med skruer og gummipakninger

Pumpe- og filtersystem - komplet
• Integreret timer
• Startkit for vedligehold af poolen med PH minus, testpinder   
 samt rengøringstabletter med aktiv syre (klor)
• Pumpekapacitet: 7000 l/t
• Spænding: 230 V / 250 W
• Maks sugehøjde: 7,5 m
• 38 mm slanger med forhåndsborede  
 hul for tilkobling i poolen 

Belysning: 4 stk LED-lamper med hvidt lys
• Forhåndsborede hul i poolen for enkel montering
• Integrerede strømafbrydere

Termotræ panel 18 x 90 x 970 mm, inklusive panelclips
• Glasfiberringer for montering af termotræ 
 Den øvre ring er monteret på poolen og den nedre ring  
 består af 2 dele for fleksibel montering i højde
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Tilbehør
Følgende dele kan bestilles som tilvalg:

Isoleret låg
• Farve: Lysegrå
• Vægt: 60 kg
• Lågets højde: 100 - 70 mm, med vinkel for vandafløb

Varmepumpe tilpasset for temperaturer ned til -5°C
• Freonfrit kølemedie: R32
• Størrelse: 470 x 290 x 430 mm
• Vægt: 28 kg
• Varmekapacitet: 5 kW
• Strømforbrug: 1032 W = 1,032 kW
• Effekt: 6,9 A
• Strømnet: 220 - 240 V
• Stikkontakt for indkobling monteret
• Kontrolpanel for justering af temperatur



Inden du går igang

Tænk på at placering af poolen er vigtig! Poolen varmes hurtigere 
op på et solrigt område end en plads i skyggen. 

Vi anbefaler altid at bruge et isoleret låg for at minimere energi- 
behovet ved opvarmning. 

De medfølgende panel i termotræ er lavet til at gøre det mulig at 
tilpasse højde/dybde af poolen efter behov. Poolen kan tilmed 
graves helt ned sådan at kun poolkanten ligger over et eventuelt 
trædække. 

Det er også vigtig at man tidlig i processen bestæmmer hvor 
pumpe- og filtersystemet skal placeres sådan at de forhåndsborede 
hul til pumpe- og filtersystemet peger den rigtige retning. 

Kontroller også at man kan koble LED-lamperne til en samledåse i 
nærheden af poolen.
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Montering 
Grundarbejde
Forbered placeringen gennem at grave ud ca 400 mm madjord på  
den plads poolen skal placeres. Læg en sandseng på en jorddug i hullet.

1. Placer de 2 pool-halvdelene på 
sandsengen og jævn ud bunden sådan 
at poolen får godt stød. Hver del vejer 
ca 200 kg, hvilket betyder man bør 
være 3 - 4 personer om at løfte delene 
på plads. Alternativt kan de løftes på 
plads med hjælp af kran.

2. Applicer medfølgende tætningslister 
på kanterne og skru sammen med med-
følgende befæstigelsesmateriale.
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3. Monter vandslangerne til pumpe- og filtersystemet i de forhånds- 
borede hul i poolen. Øverste hul er for vand ud af poolen og det 
nederste hul er for at fylde på.

4. Monter LED-lamperne - 4 stk i de forhåndsborede hul.  
Monter afbryderen til belysningen på poolens kant.
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5. Når du har bygget ind poolen med f.eks. fliser eller trædække 
monteres de medfølgende panel i termotræ. Brædderne tilpasses 
og skæres ud i den længde der behøves. Vi anbefaler at have et 
mellemrum på ca 40 mm mellem underkanten af panelbrædderne 
og gulvløsningen / grunden.

6. Panelerne monteres med panelclips sådan at de ikke synes.  
Panelerne fæstes i den forhåndsmonterede øvre glasfiberring med  
skruer gennem panelclipsen. Den nedre vedhæftning gøres i den 
løse glasfiberring. Vi anbefaler 2 panelclipshæftninger på hver brædde.

7. Tilkobling af pumpe- og filtersystem
For montering af pumpe- og filtersystemet anbefaler vi at se denne 
monteringsfilm. Du finder manualen til pumpe- og filtersystemet 
på produktsiden.
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https://www.youtube.com/watch?v=QiDrARYT3Fk&t=11s


8. Nyd din nye pool!
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