MASSZÁZSMEDENCE
TELEPÍTÉSI ELŐKÉSZÜLETEI

Masszázsmedence telepítési előkészületei
A masszázsmedence elhelyezése:
A választott masszázsmedence saját tömege, a beletöltött vízmennyiség, valamint a használók együttesen tetemes súlyt alkotnak, ezért a medencét olyan vízszintes felületre kell elhelyezni, ami ezt a terhelést elbírja.
A vízszintes felület azért fontos, mert arra a medence merevített alja teljes terjedelmében felfekszik és így a
medence szerkezete egészen biztosan nem fog deformálódni. Amennyiben az aljzat nem megfelelő, a terhelés
következtében a medence teljes szerkezete károsodhat.
Megfelelő aljzat:
a.) minimum 10 cm vastag, elsimított, vasalt betonfelület, alatta 5 cm vastag sóderágy
b.) térkő

A medencék födémterhelése kb. 500 kg/m2, ezért födémre való elhelyezésnél célszerű statikus
véleményét is kikérni.
A medence környékének kialakításakor:
- ajánlatos a megfelelő aljzatot úgy kialakítani, hogy az kb. 50 cm-rel, minden irányban nyúljon túl a medence átmérőjénél,
- számoljon a falépcső méretével,
- gondolja át, hogy a medence körzetében hol kívánja tartani a thermotetőt,
- egyéb, az Ön kényelmét szolgáló tárgyak elhelyezésére is legyen lehetőség.
Amennyiben a medencét részben, vagy teljes egészében a földfelszín alatt helyezik el, betontalapzat és emellett
a föld felfogását szolgáló beton támfal építése javasolt. Ez egy dobozt képez, ebben helyezzük el a medencét.
Fontos, hogy a medence körbejárható maradjon, és az oldalburkolatokat el lehessen távolítani. (oldalanként min
60cm) Továbbá a lecsorgó csapadék és kicsapódó víz miatt gondoskodni kell a „beton doboz” vízelvezetéséről,
illetve optimális esetben a páramentesítéséről is. Ilyen esetekben mindenképpen javasoljuk, hogy járjon el körültekintően és konzultáljon cégünk szakemberével.
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FONTOS!
Amennyiben a medence beltérbe kerül, a páralecsapódás elkerülése végett a helyiség megfelelő szellőztetését
biztosítani kell akár páramentesítő berendezés segítségével, akár nyílászárókon keresztül.
A masszázsmedencétől 60 cm-nél kisebb távolságban, és 225cm-nél alacsonyabban kiépített dugaszoló aljzat
nem lehet. Erre vonatkozó szabvány, és bővebb információ: MSZ HD 60364-7-701:2007
A masszázsmedence műszaki előkészületei:
A medence közvetlen vízbekötésére nincs szükség. 20 méteren belül egy hálózati vízcsatlakozási pont (kerti vagy
belső csap) elegendő. A medence fúrt kútról történő feltöltését az ismeretlen vízösszetétel miatt nem javasoljuk.
A vízfeltöltés felülről, a szűrőházon keresztül kerti tömlő segítségével történik. A VitalSpa szerviz munkatársai a
medencét minden esetben mobil vízlágyító berendezésen áteresztett vízzel tölti meg.
A vizet hozzávetőlegesen negyedévente-félévente szükséges lecserélni. A medence vize leengedhető a medence
alsó peremén kivezetett 1/2 colos csőcsatlakozáshoz erősített kerti tömlőn keresztül, vagy műanyag házas búvárszivattyú alkalmazásával. Utóbbi esetben a leeresztés jóval rövidebb időt vesz igénybe.
A cégünk által gyártott hidromasszázs medencék európai TÜV szabványnak megfelelően készülnek. 1 fázis esetén 230 V, 3 fázis esetén pedig 400 V -os elektromos hálózatról üzemelnek.
A masszázsmedence elektromos bekötéséhez szükséges vezetéknek, folytonosnak és megszakításmentesnek,
30 mA-es érintésvédelmi relével ellátottnak kell lennie. Arra más fogyasztó nem köthető, villásdugó használata
szigorúan TILOS!
Az 1 fázis esetén 3 x 2,5 mm²-es MT vagy MCU kábel, 3 fázis esetén 5 x 2,5 mm²-es MT vagy MCU kábel szükséges.
Amennyiben a medence és az áramvételezési hely között a távolság a 20 m-t meghaladja, akkor 3 fázis esetén is 4 mm2
keresztmetszetű vezetékre van szükség.
A medence telepítési pontján 5 m toldásmentes szabadon álló vezeték, kismegszakító, valamint 30mA-res
érintésvédelmi relé kiépítése a megrendelő feladata!
A medence telepítési pontra történő bejuttatásához vegye figyelembe a medence méreteit (súly, hosszúság,
szélesség, magasság, átló mérete).
A medence telepítésére meghatározott díj az alábbi körülmények esetére vonatkozik:
- a tehergépjármű és a telepítési pont közötti maximális távolság 25 m,
- kellően széles, sík és stabil felület,
- bármilyen tereptárgytól, műtárgytól mentes mozgatási és emelési terület.
Amennyiben a feltételek a fent meghatározottaktól eltérnek, kérjük, tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat
a zökkenőmentes masszázsmedence telepítés érdekében!

www.simonwellness.hu

3.3.

FIGYELEM! Az elektromos kiépítésnek (kiállások, érintésvédelem) és a medence végleges helyén a kialakításoknak (alap…stb.) legkésőbb a beüzemelés napja előtt el kell készülnie. Ezek hiánya miatt meghiúsuló beüzemelés
újbóli költségeit (kiszállás és munkaidő) a megerndelőnek felszámítjuk! Valamint ha a medencét rá akarja ültetni
az elektromos és/vagy vizes kiállásra, illetve ha a medencét süllyeszteni akarja, valamilyen aljzatba kérjük, hogy
tájékoztasson minket még mielőtt előkészülne a kiállási helyek meghatározására!
Fontos tanácsok:
1.) A gördülékenyebb munkavégzés céljából a medence telepítés kialakított helyéről és mozgatási útvonaláról (pl.:
kapu, bejárati ajtó, folyosó, terepviszonyok, stb.) javasoljuk fotósorozat készítését és részünkre történő továbbítását.
2.) Javasoljuk a vízkezeléshez szükséges vegyi alapanyagok száraz, fénytől védett tárolását.
3.) A csereszűrőket kimosás után mindig szárítsa ki és csak ezután rakja el.
4.) A medencevíz gyors és kényelmes utántöltéséhez alakítson ki a medence közelében vízcsatlakozási helyet!
5.) A víz közepes keménységi érték (14 - 22 nK°-ig) vízminősége esetén a későbbiekben is javasoljuk a szervizünk általi lágyvizes feltöltést.
6.) Javasoljuk, hogy a thermotetőt medence használat vagy a tisztítás után kissé szétnyitva, állított pozícióban tárolja. Elősegítve ezzel a hatékonyabb vízlepergést-száradást, illetve megakadályozni a belső felületre
való szennyeződés rátapadását.
7.) Egyéb gépészeti rákötés és kialakítási igény esetén (pl.: hőcserélő rákötés, speciális vízfeltöltési és leeresztési kialakítások, egyedi elektromos rákötési lehetőségek, stb.) javasoljuk, hogy vegye igénybe szakszervizünk szolgáltatásait.
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