
Polartunnan Ocean -kylpytynnyri

Tynnyri LED valoilla
Tekniset tiedot ja ohjeet



Tekniset tiedot 
Allas sisältää seuraavat osat ja tarvikkeet: 
Lasikuituvahvistettu allas kahdessa osassa
• Väri: Vaaleansininen 
• Sisältää asennussarjan osien liittämistä varten  
 pultilla ja kumitiivisteillä

Valmis pumppu ja suodatinjärjestelmä
• Integroitu ajastin
• Aloituspaketti uima-altaan huoltoon, PH miinus,  
 testiliuskat ja puhdistustabletit aktiivisella hapella (kloori)
• Pumpun kapasiteetti 7000 l/h
• Jännite 230 V/250 W
• Suurin imukorkeus 7,5 m
• 38 mm letkut esiporatuilla rei’illä  
 valmis kiinnitettäväksi altaaseen 

Valaistus: Valkoiset LED-valot (4 kpl)
• Esiporatut reiät altaaseen helpottamaan asentamista
• Valokytkin integroituun valaistukseen

ThermoWood-paneeli, 18 x 90 x 970 mm,  
sisältäen paneelikiinnikkeet
• Lasikuiturenkaat ThermoWood-paneelin kokoamiseen 
 Ylempi rengas on asennettu altaaseen ja alempi rengas 
 koostuu kahdesta osasta säädettävää asennuskorkeutta varten
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Lisätarvikkeet
Seuraavat osat voidaan tilata lisävarusteina:

Eristetty kansi
• Väri: vaaleanharmaa
• Paino: 60 kg
• Kannen korkeus: 100 - 70 mm, kaltevuus vedenpoistoa varten

Lämpöpumppu soveltuvuus -5 asteen lämpötilaan
• Freoniton, kylmäaine: R32
• Koko: 470 x 290 x 430 mm
• Paino: 28 kg
• Lämmitysteho: 5 kW
• Energiankulutus: 1032 W = 1,032 kW
• Teho: 7 ampeeria
• Sähköverkko: 220-240 V
• Esiasennettu pistoke liitäntää varten
• Ohjauspaneeli lämpötilansäätimellä



Ennen aloittamista

Mieti altaan sijaintia! Aurinkoinen paikka auttaa, että aurinko  
lämmittää vettä enemmän kuin varjossa.

Suosittelemme käyttämään eristettyä kantta altaan lämmittämiseen 
tarvittavan energian vähentämiseksi.

Mukana toimitettujen ThermoWood-levyjen avulla voit mukauttaa 
altaan korkeutta oman mielesi mukaan. Allas voidaan kaivaa myös 
kokonaan alas niin, että vain reuna näkyy puisesta kannesta ym.

On myös tärkeää päättää varhaisessa vaiheessa, mihin pumppu ja 
suodatinjärjestelmä sijoitetaan. Näin varmistetaan, että valmiiksi 
poratut reiät veden tulo- ja ulostuloletkuja varten asettuvat  
oikeaan suuntaan.

Varmista, että sähköt vedetään altaan lähellä olevaan liitäntärasiaan, 
jotta voit kytkeä LED-valot helposti.
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Asentaminen 
Perustustyöt
Valmistele perustus kaivamalla pois noin 400 mm maata kohdasta, 
johon allas asennetaan. Laita hiekkakerros (noin 200 mm) kaivettuun 
kuoppaan, suojakankaan päälle.

1. Aseta altaan puolikkaat hiekalle ja 
tasoita pinta varmistaaksesi, että allas 
on tuettu hyvin. Kukin osa painaa noin 
200 kg, mikä tarkoittaa, että osien 
nostamiseen paikoilleen tarvitaan noin 
3-4 henkilöä. Toinen vaihtoehto on  
nostaa osat nosturilla.

2. Asenna mukana toimitetut tiiviste- 
nauhat reunoihin ja käytä paketin pultteja 
ja kumitiivisteitä osien kokoamiseen.
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3. Asenna pumpun ja suodatinjärjestelmän vesiletkut altaan valmiiksi 
porattuihin reikiin. Käytä yläreikää veden ulostuloon ja alempaa reikää 
veden tuloletkuun.

4. Asenna LED-valot (4 kpl) valmiiksi porattuihin reikiin ja valaistus- 
kytkin altaan yläreunaan.

6



5. Kun olet asentanut altaan paikoilleen mukana toimitetut ThermoWood- 
levyt voidaan asentaa. Laudat voidaan leikata haluttuun pituuteen. 
Suosittelemme, että jätät noin 40 mm:n raon levyjen alareunan ja 
maan/puukannen väliin.

6. Levyt tulevat älypaneelikiinnikkeillä, jotka eivät näy kun kaikki 
allas on valmis. Paneelilevyt kiinnitetään ylempään esiasennettuun 
lasikuiturenkaaseen ruuvaten läpi paneeliklipsien läpi. Suosittelemme, 
että käytät kahta klipsiä jokaiseen paneeliin.

7. Liitä pumppu ja suodatinjärjestelmä
Pumppu- ja suodatinjärjestelmän asennukseen suosittelemme 
tätä Asennusvideota. Tuotesivulta löydät myös kirjalliset ohjeet.
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https://www.youtube.com/watch?v=QiDrARYT3Fk&t=11s


8. Nauti uudesta uima-altaastasi!
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