Inbyggnadsarmaturer
Poolbelysning Astral artikelnummer: 4701311
Montering:
1. Quadra och Octo: Poolbelysning placeras ca 870 mm under poolkant.
Garden: Poolbelysning placeras ca 680 mm under poolkant.
Tips: undvik att placera lampan så att ni får direkt ljus mot hus eller uteplats.
2. Håltagning enligt ritning eller mall. Slipa av kanten runt hålet så att ev. stickor avlägsnas.
3. Montera lampnischen med kabeluttaget riktat lite snett uppåt för att inte få brytning på
kabelröret.

Håltagning
Quadra och Octo
Garden
Ca. 870mm
Ca.680mm

277 mm
277 mm

28138 *

10892R0404
07838R007
07838R0012
TRÄ POOL

A
B

* Not included
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Välj kabelgenomföring
som passar lampkabeln
bäst. Ska gå lite trögt.
Plywood
liner

D
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4.

Kabelröret har olika typer av gänga i ändarna. Skruva i medföljande kabelrör i
kabeluttaget och täta med några varv gängtape och silikon. Avsluta kabelröret ovan
den blivande vattenytan.

5.

Poolbelysningen har 2 packningar, en fästes med silikon på fronten av lampnischen
och den andra fästes på motflänsen (ram med hål) som monteras när linern är lagd

6.

Efter linerläggning insätts belysningsinsatsen i nischen. Kabelförskruvning och O-ring
träs på kabeln innan den förs genom nischen upp i kabelröret. En bit av kabeln skall
sticka fram ur kabelröret för anslutning till kopplingsdosan. Spara tillräcklig mängd kabel
i nischen sa att lampinsatsen kan demonteras och läggas upp på poolsargen för
lampbyte utan att vattennivån behöver sänkas. Dra fast förskruvningen i nischen så att
den täta ordentligt, provdra för hand att den sitter fast.

7.

Kopplingsdosan monteras i tralldäck, vid
toppregel e.d. där kabelröret avslutas. I dosan
ansluts kabeln och strömförsörjning sker från
transformator och strömbrytare. Här används
kabel, 2,5 kvadrat, grövre, ifall det är mer än
10m till transformatorn. Strömbrytare (ingår ej)
placeras lättillgängligt, t.ex. vid dörr till uteplats.
Pluggen till det nedre uttaget bör kontrolleras att
den sitter bra.
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