
Polartunnan Ocean

Pool med LED-belysning
Specifikationer & Instruktioner



Specifikationer 
Poolen innehåller följande delar och utrustning: 
Glasfiberarmerad badtunna i 2 delar
• Färg: ljusblå 
• Inklusive monteringssats för sammankoppling  
 med bult och gummipackningar

Pump- och filtersystem - komplett
• Integrerad timer
• Startkit för poolskötsel med PH minus, teststickor  
 samt rengöringspuckar med aktivt syre (klor)
• Pumpkapacitet 7000 l/h
• Spänning 230 V/250 W
• Max sughöjd 7,5 m
• 38 mm slangar med förborrade hål  
 för infästning i poolen 

Belysning: 4 st LED-lampor med vitt ljus
• Förborrade hål poolen för enkel montering
• Strömbrytare för inbyggnad

ThermoWoodpanel, 18 x 90 x 970 mm, inklusive panelclips
• Glasfiberringar för montering av panelen 
 Den övre ringen är monterad på poolen och den nedre  
 ringen består av 2 delar för flexibel montering i höjd
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Tillbehör
Följande delar kan beställas som tillval:

Isolerat lock
• Färg: Ljusgrå
• Vikt: 60 kg
• Lockets höjd: 100 till 70 mm, med fall för vattenavrinning

Värmepump anpassad för temperaturer ner till - 5 gr
• Freonfri, kylmedia: R32
• Storlek: 470 x 290 x 430 mm
• Vikt: 28 kg
• Värmekapacitet: 5 kW
• Effektförbrukning: 1032 W = 1,032 kW
• Effekt: 6,9 A
• Elnät: 220-240 V
• Stickpropp för inkoppling monterad
• Kontrollpanel för inställning av temperatur



Innan ni sätter igång

Tänk på att placeringen av poolen är viktig! Ett soligt läge gör att 
vattnet värms upp av solen i större utsträckning än om den placeras 
i skuggan.

Vi rekommenderar alltid att man använder ett isolerat lock för att 
minska energibehovet för uppvärmning.

Det medföljande inklädnadsbrädorna av ThermoWood möjliggör 
att man kan anpassa höjden/djupet på poolen efter egen smak. 
Poolen kan även grävas ner helt så att endast poolkanten ligger 
över ett eventuellt trädäck. 

Det är också viktigt att man tidigt i processen bestämmer var 
pump- och filtersystemet skall placeras så att de förborrade hålen 
för till- och frånvattenslangarna placeras i rätt riktning.

Säkerställ även att det finns möjlighet för inkoppling av LED-lamporna 
genom att el är framdraget till en kopplingsdosa nära poolen.
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Montering 
Grundarbete
Förbered placeringen genom att gräva ut ca 400 mm av matjord 
på den plats där poolen skall placeras. Lägg en bädd med sand ca 
200 mm på en markduk i hålet.

1. Placera de 2 pool-halvorna på 
sandbädden och jämna till botten så 
att poolen får ett bra stöd. Varje del 
väger ca 200 kg vilket innebär att det 
krävs 3-4 personer för att lyfta delarna 
på plats. Alternativt kan de lyftas på 
plats med hjälp av kran.

2. Applicera medföljande tätningslister 
på kanterna och bulta ihop dem med 
medföljande infästningsmaterial.
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3. Montera vattenslangarna till pump- och filtersystem i de förborrade 
hålen i poolen. Använd det översta hålet för frånvatten och det  
understa hålet för tillflödet av vatten.

4. Montera LED lamporna (4 st) i de förborrade hålen, samt montera 
strömbrytaren på poolens kant.
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5. När ni byggt in poolen med t.ex markplattor eller trädäck monteras 
de medföljande ThermoWood-brädorna. Brädorna anpassas och 
kapas till den längd som erfordras. Vi rekommenderar att ni lämnar 
ett mellanrum mellan underkant panelbräda och markyta/trädäck 
på ca 40 mm.

6. Brädorna monteras med panelclips för dold infästning. Brädorna 
fästs i den förmonterade övre glasfiberringen med skruvar genom 
panelclipsen. Den nedre infästningen görs i den lösa glasfiberringen. 
Vi rekommenderar att ni använder två panelclipsinfästningar i 
varje bräda.

7. Koppla in pump-och filtersystem
För montering av pump- och filtersystem rekommenderar vi denna 
monteringsfilm. Ni hittar även specifika manualer för pump-och 
filtersystem på produktsidan.
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https://www.youtube.com/watch?v=QiDrARYT3Fk&t=11s


8. Njut av er pool!
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