
Polartønna Ocean

Basseng med LED-belysning
Spesifikasjoner og instruksjoner



Spesifikasjoner 
Bassenget inneholder følgende deler og utrustning: 
Glassfiberarmert badestamp i 2 deler
• Farge: lyseblå 
• Inklusivt monteringssett for sammenkobling  
 med skruer og gummipakninger

Pumpe- og filtersystem - komplett
• Integrert timer
• Startkit for bassengvedlikehold med PH minus, testpinner  
 samt rengjøringstabletter med aktiv syre (klor)
• Pumpekapasitet: 7000 l/t
• Spenning: 230V / 250W
• Maks sugehøyde: 7,5m
• 38 mm slanger med forhåndsborede hull  
 for innfestning i basenget 

Belysning: 4 stk LED-lamper med hvitt lys
• Ferdige hull i bassenget for enkel montering
• Innebygde strømbrytere

Panel i termotre, 18 x 90 x 970 mm, inklusiv panelklips
• Glassfiberringer for montering av termotre 
 Den øvre ringen er montert på bassenget og den nedre ringen  
 består av 2 deler for fleksibel montering i høyden
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Tilbehør
Følgende deler kan bestilles som tilvalg:

Isolert lokk
• Farge: Lysegrå
• Vekt: 60 kg
• Lokkets høyde: 100 til 70 mm med vinkel for vannavløp

Varmepumpe tilpasset temperaturer ned til -5°
• Freonfritt kjølemedium: R32
• Størrelse: 470 x 290 x 430 mm
• Vekt: 28 kg
• Varmekapasitet: 5 kW
• Effekt/forbruk: 1032 W = 1,032 kW
• Effekt: 6,9 ampere
• Elnett: 220 - 240 V
• Stikkontakt for kobling er montert
• Kontrollpanel for justering av temperatur



Før du går igang

Tenk på at plasseringen av bassenget er viktig! Vannet varmes 
raskere av solen på et solrikt område enn i skyggen. 

Vi anbefaler alltid å bruke et isolert lokk for å minske energi- 
behovet for oppvarming.

De medfølgende foringsplankene av thermowood gjør det mulig 
å tilpasse høyden/dybden etter eget behov. Bassenget kan til og 
med graves ned slik at det bare er bassengkanten som ligger over 
et eventuelt tredekke. 

Det er også viktig at man tidlig i prosessen bestemmer hvor 
pumpe- og filtersystemet skal plasseres slik at hullene for inn- og 
avvanningsslangene plasseres i riktig retning. 

Sørg også for at det finns muligheter for å koble til LED-lampene 
fra en koblingsboks i nærheten av bassenget. 
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Montering 
Grunnarbeid
Forbered plasseringen ved å grave opp ca 400 mm av matjord på 
stedet der bassenget skal plasseres. Lag en sandseng på ca 200 
mm på en bakkeduk i hullet.

1. Plasser de 2 halvdelene av bassenget 
på sandsengen og jevn ut bunnen slik 
at bassenget får bra støtte. Hver del 
veier ca 200kg, hvilket betyr at man 
bør være 3 - 4 personer for å flytte 
delene på plass. Alternativt kan de 
flyttes med kran.

2. Legg på de medfølgende tetnings- 
listene på kantene og skru sammen 
med det medfølgende festematerialet.
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3. Monter vannslangene til pumpe- og filtersystemet i de forhånds-
borede hullene i bassenget. Det øverste hullet er for vann ut, og det 
nederste hullet er for vann inn i bassenget. 

4. Monter LED-lampene (4 stykk) i de forhåndsborede hullene, og 
monter belysningens strømbryter på bassengkanten. 
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5. Etter du har plassert bassenget inn i f.eks. fliser eller tredekke, 
monteres de medfølgende panelene i termotre. Panelene kan tilpasses 
og kuttes ved behov. Vi anbefaler å ha ca 40 mm mellomrom mellom 
underkanten av panelene og tredekket/gulvløsningen. 

6. Panelene monteres med panelklips sånn at klipsene skjules. 
Panelene festes i den formonterte øvre glassfiberringen med skruer 
gjennom panelklipsene. Den nedre tilknytningen gjøres på den løse 
glassfiberringen. Vi anbefaler 2 panelklipstilknyttninger på hvert 
panel.  

7. Koble på pumpe- og filtersystemet
For montering av pumpe- og filtersystemet anbefaler vi å se denne 
monteringsfilmen. Du finner til og med manualer for pumpe- og 
filtersystemet på produktsiden. 
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https://www.youtube.com/watch?v=QiDrARYT3Fk&t=11s


8. Kos deg i bassenget ditt!

8


