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Jet-Stream standard 
Denna Jet-Stream kan monteras i gjuten pool eller i pool med plywood-väggar.  

Jet-Stream armaturerna monteras lämpligen i en av poolens kortsidor. Erforderligt utrymme för pumpgrop är 
minst 100x80cm. djup minst 100 cm. Pumpgropen måste ha avlopp så att ev översvämning undviks. Gropen bör 
vara placerad högst 2 meter från väggarmaturerna. Elcentralen kan vara inomhus, dock högst tre meter från 
poolväggen (maxmått för det pneumatiska påslaget) 

Installation i vägg 
I poolväggen  skall installeras:  

1. Genomföring för pneumatiskt påslag (minst 5 cm över vattenytan) Håltagning i vägg 34 mm 

2. Genomföring för Inloppshus (ca 20 cm under vattenytan). Håltagning i vägg 76 mm 

3. Utlopp 2 st placeras så långt ifrån varandra som möjligt (minst 50 cm ifrån inloppshus). Håltagning i 
vägg 76 mm. 

Är väggarna av betong finns ingjutningsrör som förlänger ovanstående detaljer. Tänk då på att 
genomföringsdetaljerna skall komma i liv med färdig poolvägg (inklusive eventuell puts, kakel e.d.) 

Linerläggning 
När vattennivån närmar sig nedre kanten av de olika detaljerna och linern har färdigsträckts, monteras motfläns 
med packning. Hål i linern tags, (se kapitel Liner) 

Påslaget 
Slang för påslag skall vara max 3 meter. Den levereras monterad i Jet-Stream centralen (5770) och ansluts till 
påslaget. Slangen monteras i en loop som går i nivå ovanför polvattenytan.  

Pumpen 
Jet-Stream pumpen bör placeras i iordningställd pumpgrop bakom poolväggen (under vattennivån) med så kort 
rördragning som möjligt. Avstängningsventiler monteras före och efter pumpen.  

Elinstallation central 
Centralen (nr. 5770) skall installeras av behörig elektriker enligt bifogat kopplingsschema. Tillse att 
elinstallatören förser pumpen med en europahandske/snabbkontakt för elkabeln för enkel hantering vid service 
och vinterstängning. 

Vintervård 
Vid pumpgrop utomhus skall pumpen plockas in, tömmas och förvaras torrt och skyddat. Vi rekommenderar att 
en s.k. Europahandske för elkabeln installeras för enkel hantering. 

Säkerhet 
Jet-Stream är ingen leksak för barn, användning ska alltid ske tillsammans med vuxen. I utloppen uppstår ett 
kraftigt sug när Jet-Stream används. Försök aldrig täcka eller hålla för utloppen pga. risk att sugas fast. Tillse att 
galler alltid är monterat i utloppen till Jet-Stream under badsäsongen. Om galler går sönder eller saknas måste 
Jet-Streampumpen kopplas ifrån elektriskt tills nya galler har monterats. Genom att koppla ur pumpen med 
snabbkontakten  kan ni skydda er mot oplanerad användning. Jet-Streamen kopplas sedan in vid planerad 
användning.  
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5776 Jet-stream std plywoodpool   5787 Jet-stream std kopplingssats  
4454 Utlopp jetstream std plywood 2 1984 Pneum.påslagmpt 3428 1
5764 Inlopp jetstream std plywood-pool 1 4593 Flexibel limslang 63 utv 2
5767 Jetstream pump 3hk hayward 1 4726 Ventil pvc 2" invändig gäng 2
5787 Jet-stream std kopplingssats 1 4940 Klämkoppling rak 2" utv x 63 1
    4941 Klämkoppling 90 2" utv x 63 3
    4942 Klämkoppling  T 63 x 2" utv x 63 1
5777 Jet-stream std murstenspool   5754 Nippel 2" utv gäng 2
4454 Utlopp jetstream std plywood 2 575R Instruktion,jet-stream 1
4490 Ingjutningsrör pvc2"inv x 2"utv 3 5770 Elbox för pneum.påslag jet-stream 3 hk 1
5764 Inlopp jetstream std plywood-pool 1    
5767 Jetstream pump 3hk hayward 1 5764 Inlopp jetstream std plywood-pool  
5787 Jet-stream std kopplingssats 1 4441 Inlopp  liner kropp+mutter 1

   4448 Vinterplugg 1
    4461 Borrad turbo-jet, jet-stream std. 1
    6228 Muff pvc 2" inv 1

   7291 Låsmutter 2" jet-stream std 1
       
    4454 Utlopp jetstream std plywood  
    4441 Inlopp  liner kropp+mutter 2
    4448 Vinterplugg 2
    4453 Galler till sidoutlopp 2
    6228 Muff pvc 2" inv 2
    7291 Låsmutter 2" jet-stream std 2
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