
Bubbelsystem Plus 
Bubbelsystem med förvärmning och steglös hastighet. 

Luftmassage för montering i glasfiberpool eller liknade med en godstjocklek på max 10 mm. 

Detta system har reglerbar hastighet så du kan välja effekt steglöst, pumpen har även förvärmning  
vilket innebär att luften hettas upp innan den förs vidare till poolen. 

Funktionsbeskrivning  

Kontrollpanelen har tre knappar. 

1. ON / OFF Tryck för att starta och stoppa luftsystemet 

2. + /- knappen används för att reglera den steglösa hastigheten på pumpen 

3. ~ Knappen används för att starta och stoppa automatisk variation av luftmängd

Torrblåsning

30 minuter efter manuell och automatisk stopp, kommer programmet för torrblåsning att 
starta. Vid torrblåsning startar luftpumpen automatiskt på högsta hastigheten i 2 
sekunder och stannar efter 4.5 minuter, under torrblåsningen kommer den röda lampan 
på kontrollpanelen att lysa. 

Paketet innehåller följande beroende på modell 8 munstycken (12 munstycken) 

- Luftpump Balboa 950W med förvärmning och steglös hastighetsreglering 

- Kontrollpanel 

- 8 st / (12 st) luftmunstycken  

- 10 mm luftslang 20 m / (30 m) 

- 32 mm luftslang 3 meter 

- Slangklämma 15-17 mm 16 st / (24 st) 

- Slangklämma 25-40 mm 2 st 

- Luftfördelare med backventil 

- Silikon  

- Hålsåg  



Montering 

1. Mät och markera plats för hålen där munstyckena skall monteras, i fotledshöjd A 
rekommenderas för bästa resultat, ju längre väg bubblor får färdas till ytan desto mer 
effekt erhålls. Att montera munstyckena i ryggen ger mycket liten effekt. 

2. Borra hål med hjälp av den medföljande borren, applicera Silicon på båda sidorna av 
poolen innan munstyckena monteras på plats, drag åt försiktigt med handkraft.  

3. Montera luftfördelaren högt ovan vattenytan. ! Notera att den måste placeras ovan 
vattennivåns högsta punkt, detta för att förhindra att vatten rinner bakvägen in i pumpen. 
C  

4. Anslut de transparenta slangarna med hjälp av medföljande slangklämmor mellan 
munstycken och luftfördelare med slangklämmor. B 

5. Montera luftpumpen på en plats fritt från vatten och inte direkt på botten där vatten kan 
samlas, pumpen har stor kapacitet och kan suga med sig vatten vilket kan skada 
elektroniken i pumpen. E 

6. Lossa de två skruvarna på luftpumpen ovansida och anslut manöverpanelens kabel till 
skruvplinten, kontrollpanelen monteras om möjligt i poolen kant eller i terrassen. F 

7. Skruva på slanganslutningen på luftpumpens utblås och anslut den grova slangen mellan 
pump och luftfördelare med bifogade slangklämmor, om möjligt lägg slangen i en loop som 
extra vattenlås. D 

8. Nu är det dags att ansluta luftpumpen till 230V och testköra funktionerna. 
Elanslutning skall göras via jordfelsbrytare och ev en behörig elektriker. 

i Tänk på att pumpen omsätter en hel del luft vilket kräver ventilation så undvik att montera den i 

ett helt lufttätt utrymme, skall den köras vintertid bör den monteras i ett isolerat utrymme. 


