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Inbyggnadsarmaturer 
 

Bräddavlopp 
Här lämnar vattnet poolen innan det passerar in till reningsverket. 
 
Montering: 

1. Bräddavloppet placeras normalt i centrum på ena kortsidan, men även andra 
placeringar är möjliga (fråga din återförsäljare). 

2. Håltagning enligt ritning.  

3. Montera fast bräddavloppet från utsidan av poolväggen med medföljande skruv och 
plastdistaner obs! framkant på bräddavloppet skall ligga i liv med poolens insida.  

4. Ordna ett stöd under bräddavloppet genom att snedställa en regel från andra regeln 
på poolstommen som vilar mot bräddavloppets hals. 

5. Bräddavloppet har 2st packningar, en fästes med lim eller silikon på bräddavloppets 
framkant och den andra fästes på motflänsen (ram med hål) som monteras när linern 
är lagd. 

6. I botten av bräddavloppet finns flera anslutningsmöjligheter med sk. ”knock-out” hål. 
Vi rekommenderar användning av 2”- anslutningen vid normalmontage och att i den 
montera medlevererad lång bussning 2”x1½” som möjliggör framtida användning av 
1½” vinterplugg från ovan.  

Att ordna en inspektionslåda kring bräddavloppet är en fördel för framtida service och skall 
alltid ordnas om backventil installeras under bräddavloppet. 

Till bräddavloppet hör en flottör med flytkropp som kommer att rätta sig efter varierande 
vattennivåer och skapa ett sug på ytan. Inne i bräddavloppet finns en korg, där grövre skräp 
fastnar. Till bräddavloppet hör dessutom en s.k sugplatta (Skim-Vac) som används vid 
bottensugning och placeras över korgen.  
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Inlopp 
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).  

 

Plywood
Liner

Kropp
Packning

Ställbart munstycke

Skruv

Motfläns

Mutter
Klämkoppling

Håltagning i plywood 78 mm

300 mm



Inbyggnadsarmaturer 

Upprättad 2000-01-25  ©Folkpool AB 
Reviderad 2008-10-06 3 Kapitel 2.1  

Undervattensbelysning Hayward Art nr: 4701100,-C 
 

Montering:  

1. Undervattensbelysning placeras ca 80 cm under poolkant, mellan regel 2 och 3 och 
centreras på kort eller långsida. Tips: undvik att placera lampan så att ni får direkt 
ljus mot hus eller uteplats.  På Universalpool 
monteras den mellan regel 2 och 3 

2. Håltagning enligt ritning. Slipa av kanten runt 
hålet så att ev. stickor avlägsnas. 

3. Skruva fast fästring med öron (SP-507D) från 
poolväggens baksida. 6st skruvar och 
plastdistanser medföljer. På 2 ställen sitter 
hålen tätare, mittenhålen monteras lodrätt 
över varandra för att lampan skall komma rakt. 

4.  Obs! vid montering i betong/murstenspool 
måste montageringen med fästöronen 
förmonteras på lampnischen INNAN ingjutning 
sker. 

5.  Montera lampnischen med kabeluttaget riktat 
uppåt.  

6. Skruva i medföljande kabelrör i kabeluttaget och täta med några varv gängtape och 
silikon. Avsluta kabelröret ovan den blivande vattenytan. 

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

8. 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.  

9. 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, 2x6 kvadrat, grövre, ifall det är mer än tio meter till transformatorn. 
Strömbrytare (ingår ej) placeras lättillgängligt, t.ex. vid dörr till uteplats.  
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Undervattensbelysning kompakt 12V / 100W Hayward Art nr: 4701150 
 

Montering:  

1. Undervattensbelysning placeras max 60 cm under poolkant, mellan regel 2 och 3. 
Tips: undvik att placera lampan så att ni får direkt ljus mot hus eller uteplats 
Håltagning 78 mm. Slipa av kanten runt hålet så att ev. stickor avlägsnas. 

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

3. Poolbelysningen har 2 packningar, en fästes på kroppen och den andra fästes på 
lamphållaren/motflänsen som monteras när linern är lagd 

4. Efter linerläggning monteras lampkroppen. Kabelförskruvning och O-ring träs på 
kabeln innan den förs genom kroppen upp i kabelröret. OBS En bit av kabeln 
skall sticka fram ur kabelröret för anslutning till kopplingsdosan. vira 
tillräcklig mängd kabel runt lamphållaren så att lampan kan demonteras och 
läggas upp på poolsargen för lampbyte utan att vattennivån behöver 
sänkas. Montera därefter o-ring, lampglas och lampkåpa. 

5. 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, 2x6 kvadrat, grövre, ifall det är mer än tio meter 
till transformatorn. Strömbrytare (ingår ej) placeras lättillgängligt, t.ex. vid dörr till 
uteplats.  
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