Inlopp
Träpool
Renat och ev. uppvärmt vatten kommer åter till poolen genom inloppen, dessa placeras
normalt mitt emot bräddavloppet.

Montering:
1. Placering: Centrum av inloppet 300mm från ovankant toppregel enl. ritning.
Markpool Classic: inloppen placeras ca 600mm från hörn.
Markpool Octavia: inloppen placeras centrerat på diagonalsektionerna.
Gardenpool: inloppet placeras på samma sektion som bräddavloppet, så långt från
varandra som möjligt.
2.

Håltagning 78mm, enl. ritning.

3.

Trä kroppen genom poolväggen (från insidan av poolen) och kläm fast den med 2”
muttern från utsidan.

4.

Inloppet har endast en packning, den skall placeras mellan liner och den kroppen som
är fastskruvad i poolväggen. Fäst packningen med lim eller silikon innan duken sätt på
plats. Montera därefter motflänsen med medföljande självgängade skruv.

5.

I inloppet skruvas en s.k. kula med förskruvning, det är ställbart och ger en stråle som
normalt riktas neråt.

Sidoutlopp
Sidoutlopp är utformat som inlopp men med galler i stället för kula. Det placeras på lämpligt
ställe, i övrigt som inlopp
Bottenutlopp
Bottenutlopp förekommer bara på pool med betongbotten och gjuts fast. Det används normalt
endast vid djupdelspooler (> 180 cm djup).

300 mm

Plywood
Liner

Kropp
Packning

Mutter

Ställbart munstycke
Skruv
Motfläns
Håltagning i plywood 78 mm
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Inlopp
Thermopool
Renat och ev. uppvärmt vatten kommer åter till poolen genom inloppen, dessa placeras
normalt mitt emot bräddavloppet.

Montering:
1. Placering: Se Thermopools instruktion
2.

Håltagning : Se Thermopools instruktion

3.

Trä kroppen genom poolväggen (från insidan av poolen) och kläm fast den med 2”
muttern från utsidan.

4.

Inloppet har endast en packning, den skall placeras mellan liner och den kroppen som
är fastskruvad i poolväggen. Fäst packningen med lim eller silikon innan duken sätt på
plats. Montera därefter motflänsen med medföljande självgängade skruv.

5.

I inloppet skruvas en s.k. kula med förskruvning, det är ställbart och ger en stråle som
normalt riktas neråt.

Sidoutlopp
Sidoutlopp är utformat som inlopp men med galler i stället för kula. Det placeras på lämpligt
ställe, i övrigt som inlopp
Bottenutlopp
Bottenutlopp förekommer bara på pool med betongbotten och gjuts fast. Det används normalt
endast vid djupdelspooler (> 180 cm djup).

Poolvägg

Liner
Kropp
Packning

Mutter

Ställbart munstycke
Skruv
Motfläns
Håltagning i poolvägg
Ingjutningsrör
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