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Jet-Stream deluxe  
Denna Jet-Stream ( mod UWE Juno) kan monteras i gjuten pool eller i pool med plywood-väggar.  

Jet-Stream armaturen monteras lämpligen i en av poolens kortsidor. Erfoderligt utrymme för pumpgrop 
är min 100x80cm, djup min 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 
Centrum av Jet-Streaminloppet skall ligga ca 37 cm under överkant toppregel (Se skiss). 

Vid montering i vår prefabricerade markpool monteras huset så att det vilar mot andra regeln från ovan. 
Huset skruvas fast i plywooden med 8 skruvar per enhet. För håltagning i använd husets yttre kan som 
mall. 

Vid ingjutning skall huset finnas på plats vid formsättningen och monteras så att den plana ytan där 
linern senare skall ligga kommer i liv med färdig poolvägg (tag hänsyn till eventuell putsning eller 
innerbeklädnad.) Spärra gärna huset invändigt med träkloss så att det inte deformeras vid vibrering av 
betongen. Täck frontsidan med den medföljande mallen, vilken också kan skruvas fast i formsättningen. 

Linerläggning 
När vattennivån närmar sig nedre kanten av huset och linern har färdigsträckts, monteras motfläns med 
packningar. Den ena packningen bör fästas till huset innan linern har lagts. Hål i linern tages, därefter 
kan husets detaljer slutmonteras. 

Luftinblandningen 
Luftinblandningsslangen placeras så att den avslutas ovan vattennivån. 

Påslaget 
Luftpåslagsslangen skall skarvas ihop med motsvarande slang som sitter i Jet-Stream centralen (5770) 
med medföljande mässingsnippel. Skarven skall sitta i nivå ovan vattenytan och påslagsslangen till 
centralen skall vara max 3 meter. 

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.  

Centralen 
Centralen (nr. 5770), skall installeras av behörig elektriker enligt bifogat kopplingsschema. 

Vintervård 
Tag bort täckfronten, lossa fronten och lägg denna på poolsargen eller poolbotten. Skruva i 
vinterpluggarna (expanderplugg med långt skaft) därefter öppnas och kontrollera att det är tätt. Därefter 
demonteras ventilerna och förvaras frostfritt under vintern. Tryck in frigolit eller något "offermaterial" i 
huset så detta inte skadas om det fryser till.  

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. 

Elschema central Jet-Stream (5770) 
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5775 Jet-stream deluxe Uwe komplett      
5767 Jetstream pump 3hk hayward 1    
5785 Jet-stream deluxe kompl hus Uwe 1    
5786 Jet-stream deluxe kopplingssats 1    
       
5785 Jet-stream deluxe kompl hus Uwe  5786 Jet-stream deluxe kopplingssats  
1409 Skruv Tkx 5x13 A2 8 4593 Flexibel limslang 63 utv 1
1450 Skruv RXB TEKS 4,8x16 A2 8 4726 Ventil pvc 2" invändig gäng 2
4350 Montageplåt Uwe 2 4940 Klämkoppling rak 2" utv x 63 1
4351 Förlängningsskaft vinterplugg 2 4941 Klämkoppling 90 2" utv x 63 3
4420 Vinterplugg 1 ½" expander 2 5754 Nippel 2" utv gäng 2
5754 Nippel 2" utv gäng 2 5770 Elbox för pneum.påslag jet-stream 3 hk 1

5780 Jetstream komplett front Uwe 1 6141
Nippel 3x4 mm för påslagsslang jet-
stream deluxe 1

5781 Jetstream komplett hus Uwe 1    
5782 Jetstream komplett motfläns Uwe 1    
5783 Jetstream komplett luftventil Uwe 1    
9220 Demontering mässingsbussningar 2    
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