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INFORMATION OM LEVERANS OCH FÖRVARING

Förvaring av förpackningar
Det automatiska poollamelltäcket levereras i en förpackning som innehåller axel/upprull-
ningsvals, flera förpackningar med lameller och en låda som innehåller motor, balk samt 
övrig nödvändig monteringsutrustning.

I väntan på montering på plats, måste förpackningarna med lamellerna förvaras i helt plant 
läge, med hänsynstagande till etikettanvisningen som indikerar förpackningens övre och 
nedre del.

När förpackningarna väl är på plats vid monteringsplatsen, måste lamellerna, innan 
iläggning och utplacering, absolut skyddas mot sol- och värmeexponering. Alla lameller 
som inte exponeras för vatten och samtidigt exponeras för sol får oåterkalleliga skador 
(även vid endast några minuters solexponering).

Leverans
Våra automatiska poollamelltäcken säljs enligt leveransvillkoret  
fritt fabrik (EXW), vilket innebär att eventuella kostnader och  
riskåtaganden i samband med leverans och transport av  
varorna är adressatens/mottagarens ansvarsområde.

För lossning och urlastning av levererade förpackningar ansvarar  
mottagaren. Förpackningarna måste tas emot på lastpall och  
förvaras i den riktning som anvisas på kartongen.

Ombesörj öppning av förpackningarna i närvaro av transportören och kontrollera att 
samtliga levererade varor är i gott skick.

Om det eventuellt skulle förekomma några skador på varorna eller om några delar saknas, 
anteckna detta på leveransavin.

Skicka ett rekommenderat brev till transportföretaget inom maximum 48 timmar. I brevet 
anger du noggrant vilka problem som uppdagats. En kopia av reklamationsbrevet skall 
även skickas till oss.

REKOMMENDATIONER INNAN ILÄGGNING OCH 
MONTERING AV POOLLAMELLTÄCKET

Information om franska säkerhetsstandarden NF P 90-308 
Lagstiftningen från den 3 januari 2003 gällande säkerhetsregler för simbassänger har som 
syfte att förhindra att barn utsätts för drunkningsrisk.

Lagstiftningen föreskriver installation av standardiserad säkerhetsanordning: 

• Från och med den 1 januari 2004, måste nybyggda privata simbassänger (för individuell 
eller gemensam användning) vara utrustade med en säkerhetsanordning.
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• Från och med 1 maj 2004 omfattas även befintliga simbassänger som finns vid  
semester-/säsongsboende för uthyrning av denna lagstiftning. 

• Från och med 1 januari 2006, måste även alla övriga befintliga simbassänger vara  
utrustade med en säkerhetsanordning.

• Gäller privata simbassänger utomhus, för individuell eller gemensam användning, där 
bassängen är nedsänkt eller delvis nedsänkt i marken. 

• Säkerhetsstandarden gäller simbassängtillverkare och innefattar direkt även installatörer 
och användare. 

• Våra säkerhetsutrustade poollamelltäcken uppfyller fastställda krav i den franska  
säkerhetsstandarden NF P 90-308, bortsett från särskilda fall, specifika bassängmodel-
ler, i synnerhet owerflow- och infinitysimbassänger. Våra poollamelltäcken är godkända 
av det franska nationella testlaboratoriet Laboratoire National d’Essais, i enlighet med 
säkerhetskraven i franska säkerhetsstandarden.

• Våra automatiska poollamelltäcken uppfyller inte regelefterlevnad med den franska 
säkerhetsstandarden NF P 90-308 i det fall de inte monteras, placeras eller används i 
enlighet med vår installationshandbok, användar-, underhålls- och garantivillkor som 
bifogas i samband med leverans av det automatiska poollamelltäcket.

• En professionell poolinstallatör har skyldighet att överlämna ovannämnda  
installationshandbok till slutanvändaren (efter att ha gett användaren alla nödvändiga 
förklaringar och förtydliganden), så att slutanvändaren kan behålla  
installationshandboken för framtida konsultation.

• Det är absolut förbjudet att ställa sig på/gå på det automatiska poollamelltäcket.

• Om det uppstår fel eller driftproblem med det automatiska lamelltäcket som hindrar 
stängning av lamelltäcket, alltså omöjliggör säkerhetsåtgärd för simbassängen, så är det 
obligatoriskt att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att barn för åtkomst till  
simbassängen och dessa åtgärder måste vidtas oavbrutet tills det att reparation av  
lamelltäcket utförts.

• Det är obligatoriskt att avlägsna nyckel från dosan med nyckelreglage, när inte används 
för öppning och stängning av poollamelltäcket.

• Surfplatta och smartphone som använts för anslutning till applikationen APF Connect 
skall förvaras utom räckhåll för barn. 

• Det är obligatoriskt att alltid ha god uppsikt över simbassängen under  
öppning/stängning av poollamelltäcket.

• Varje öppning-procedur levereras med ett manuellt säkerhetsslåssystem genom  
säkerhetsfästena ”anti-lyft”. Det är obligatoriskt att låsa alla säkerhetsfästen när  
poollamelltäcket har stängts för att möjliggöra säkerhetsåtgärden för simbassängen.

• Alla interventioner och åtgärder gällande poollamelltäcket och dess utrustning måste  
utföras av kompetent yrkesperson, som vid behov, vid eventuella tveksamheter eller 
dylikt, även kontaktar Gullberg Jansson.

• Samtliga reservdelar måste vara originaldelar och uppfylla kraven i franska  
säkerhetsstandarden NF P 90-308. 
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Monteringsförutsättningar (jordning, vattennivå ...) 
• Vi rekommenderar att ni utför installationen med ett bräddavlopp och en automatisk 

vattennivå-regulator för att upprätthålla rätt vattennivå.

• Det är nödvändigt att planera för en utloppsport/utloppsventil i trappan eller  
badområdet, om den har minst 30 cm vatten under lamelltäcket.

• Det är nödvändigt att anordna ett SECOE-system (evakueringssystem för elektrostatisk 
laddning) i enlighet med teknisk instruktion (systemjordning).

• Undvik inbyggnationer och inneslutningar (väggar, stora burspråk, inglasade väggytor, 
skydd ...) som kan orsaka en allt för kraftig temperaturhöjning, vilket riskerar att  
deformera lamellerna.

Krav och villkor för montering och iläggning av poollamelltäcket
• Läs noggrant igenom informationen gällande den franska standarden NF P 90-308.

• Kontrollera att initiala mått är överensstämmande (höjd vattennivå, diagonallinjer, radier)

• Kontrollera förberedande arbeten såsom strömförsörjning. Inkoppling av elanslutningar 
måste utföras av en yrkeskunnig och utbildad elektriker.

• För arbete kring simbassängen, använd helst elverktyg eller om så inte är möjligt  
verktyg som är anslutna till en jordfelsanordning, så att det finns säkerhetsskydd  
(30mA) för personer som använder och hanterar poolen.

• Kom ihåg: Vid montering av lamellerna under en temperatur på 10 °C, gäller både för 
luft och vatten, måste nödvändiga åtgärder vidtas för att inte skada lamellerna, annars är 
det risk att det skapas begynnande sprickor och sprickbildningar på lamellerna. Under 
5°C (luft/vatten), avråder vi att inte hantera lamellerna alls. Undvik alltför stora  
temperaturskillnader mellan vattentemperatur och lufttemperatur med risk för att  
lamellernas ytterkanter reser sig/höjer sig (kalluft kommer att göra att material drar ihop 
sig medan varmvatten kommer att göra att materialet sväller).

• Ett funktionellt spelrum (marginal) på några centimeter mellan lamelltäcket och  
konstruktionen är nödvändig för att kompensera för lamellernas dilatation (expansion, 
utvidgning) samt för att undvika all mekanisk begränsning.

• Förutse och planera för en kabelingång bakom väggen vid eldosan/systemenheten  
för passering av motorkabeln. 

Kontroll av stödmått med hjälp av initial måttuppgift
• För måttagning, se våra ordersedlar som finns disponibla i vår katalog Säkerhet  

och via vår extranet-sida.

• Måttagningen måste vara mycket exakt och komplett för att uppnå en  
kvalitetsutformning.
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• Om det gäller en romersk trappa, icke-standardmässig, med fri form eller slät yta,  
utför måttagning med triangulering/triangelmätning. En mall, som komplement,  
gör det möjligt att undvika all slags tvetydighet (märkning: vattensida ”vatten” och 
ovansida ”himmel”).

Kontroll av simbassängens rätvinklighet 
För att få korrekt vinkelrät positionering av den mekaniska utrustningen längs  
simbassängens långsidor, börja med att mäta diagonallinjerna från hörn till hörn,  
enligt anvisningen i illustrationen nedan.

6.

Bredd

Längd

Måtten för sidorna B1 och B2 måste vara identiska.
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Mått eldosa/systemenhet

För simbassänger vars längdmått omfattar mellan 4 och 14 meter, så måste  
eldosans/systemenhetens djup-mått vara minst 85 cm. 

För simbassänger vars längd-mått överskrider 14 m, eller ett mått som inte är  
standardmått, kontakta vårt kontor/vår tekniska avdelning.

Autofix 2.0 
Kontrollera att de magnetiska mottagarelementen/receptorerna sitter mittemot  
modulerna som är placerade på lamellerna övre del simbassäng.

Avståndet ”e” mellan de magnetiska receptorerna måste vara likvärdigt med  
centrumavstånd/mitt-till mittavståndet mellan lamellernas moduler. 



POOL DIVING-MODELLEN MED MOTORDRIVEN AXEL/
UPPRULLNINGSVALS/MOTOR I AXEL/UPPRULLNINGSVALS

Komponenter
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Nummer Beskrivning Kvantitet Emballage

1 Axel/Upprullningsvals, anodiserad aluminium Ø 160 mm + Covéo®-motor + teleskoprör 
med 2 bussningar 151 + skruvar + bromsring + skruvar + 3 axel/upprullningsvals-fastsätt-
ningskil + skruv

1 Förpackning axel/
upprullningsvals

2 PASV motor med fläns (+ 4 skruvmuttrar M8 + 4 brickor/rondeller Ø 8 + 2 fogar) + axel + 
2 sprintar + universal anslutningsdel (skruvning- 
version: 6 nylonpluggar 10 x 100 + 6 skruvar 8 x 100) (gjutning-version med 4 fästkonsoler 
+ 4 skruvmuttrar M8 + 4 brickor/rondeller Ø 8)

1 Förpackning/låda

3 PASV motsatt sida med fläns motsatt sida (+ 4 skruvmuttrar M8 + 4  
brickor/rondeller Ø 8 + 2 fogar) (skruvning-version: 6 nylonpluggar 10 x 100 + 6 skruvar 8 
x 100) (gjutning-version med 4 fästkonsoler + 4  
skruvmuttrar M8 + 4 brickor/rondeller Ø 8) 

1 Förpackning/låda

4 Räfflad balk, särskilt avsedd för Pool Diving-modellen, i  
anodiserad aluminium

2 Förpackning/låda

5 Balksko Pool Diving 4 Förpackning/låda

6 PASV skruvsko/skiljevägg med fläns (+ 6 skruvmuttrar M8 + 6 brickor/rondeller Ø 8 + 2 
fogar). (skruvning-modell: 6 nylonpluggar 10 x 100 + 6 skruvar 8 x 100) (gjutning-version 
med 4 fästkonsoler + 4 skruvmuttrar M8 + 4 brickor/rondeller Ø 8) 

4 Förpackning/låda

7 Motvikter med 2 spännband/remmar + 2 balkclips/-klämmor 1 Förpackning/låda

8 Trall med monterade balkclips/-klämmor (endast för trätrall av ipé) Enligt simbassängens 
bredd/storlek

Förpackning/låda

9 Deflektorplåtar med monterade balkclips/-klämmor 2 Förpackning/låda

10 3 lameller poollamelltäcke axel/upprullningsvals-sida + spännband/ 
remmar + monteringsfästen 

1 Förpackningar/
Lådor lameller

11 Mitten-lameller poollamelltäcke, förpackningar à 3 lameller Utifrån simbassängens 
längd

Förpackningar/
Lådor lameller

12 3 lameller poollamelltäcke simbassängens övre del + monteringsfästen 1 Förpackningar/
Lådor lameller

13 Eldosa 3001 för Covéo 300+ 1 Förpackning/låda

14 Kopplingsdosa + tätningsgel IP68 1 Förpackning/låda

15 Nyckelomkopplare/-reglage 1 Förpackning/låda

16 Säkerhetsfästen vägg + skruvar enligt önskemål Enligt simbassängens 
bredd

Förpackning/låda

17 Säkerhetsfästen plan yta/bassängkant + skruvar enligt önskemål Enligt simbassängens 
bredd

Förpackning/låda

Tillvalskomponenter

18 Autofix: 3 lameller övre del simbassäng, med integrerade magnetmoduler + 3 lameller 
axel/upprullningsvals-sida med spännband/remmar + 11 mitten-lameller

Autofix- 
förpackning

19 PASV pålsko/skiljevägg med fläns (+ 6 skruvmuttrar M8 + 6 brickor/rondeller Ø 8 + 2 
fogar). (skruvning-version: 6 nylonpluggar 10 x 100 + 6 skruvar 8 x 100) (gjutning-version 
med 4 fästkonsoler + 4 skruvmuttrar M8 + 4 brickor/rondeller Ø 8) 

2 Förpackning/låda

20 Glidskenor 2 Förpackning/låda

21 Skiljevägg av PVC-skiljepaneler + aluminiumkvadrat 40 x 20 + skruvar A4 4,8 x 9,5 + täck-
list övre del + 2 skruvar A4 3,5 x 13 + täcklist nedre del + 2 skruvar A4 3,5 x 13 + låsdel 
för skiljevägg med skruvar A4 6 x 40

1 Förpackning/låda
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VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL

Monteringsanvisning

Nödvändiga verktyg

Plattskruvmejsel och 
stjärnskruvmejsel  

PH2 och PH3 

Borrmaskin

Borr Ø10 mm/Längd 
120 mm för PASV

Fast nyckel  
nr 12 och nr 13 

Multimeter 

Borr Ø22 mm/Längd 
350 mm för  
kabelföring

Hammare

Måttband

Borr Ø8 mm/Längd  
60 mm för  

säkerhetsfäste

Tillval  
Proflex, Alkorfix eller 

likvärdig  
silikonprodukt

Avbitartång

Vattenpass

Ändbeslag Torx  
30 & 40 Inox 

Tillval  
vinkelslip

Mattkniv

Lim Bluetite för  
anslutningsdel  

kabelföring

Dammsugare

Tillval 
ändbeslag Torx  

20 inox

Nödvändig tid 
för installationen 

2 TIMMAR + 5 TIMMAR  
FÖR 5 X 10 M 

Antal personer som  
behövs för 

installationen

Installationssvårig-
hetsgrad 

OBS!: Verktygen som används för instal-
lation av det automatiska poollamelltäck-
et får endast användas för montering av 
delar eller skruvar i inox/rostfritt stål.
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Medföljande skruvar

11.

36 nylonpluggar  
10 x 100  

(för helvägg)  

32 brickor/ 
rondeller Ø 8 

36 skruvar  
7 x 100  

(för helvägg) 

Flat, försänkt skruv  
för säkerhetsfäste  

5 x 40,  
2 enheter per fäste 

32 skruvmuttrar M8 

Pluggar för  
säkerhetsfäste  

8 x 40,  
2 enheter per fäste 

Dessa pluggar/skruvar 
levereras om det avser 
PASV skruvning-modell.

STRÖMFÖRSÖRJNING

• Inkoppling av samtliga elanslutningar skall utföras av en kvalificerad och  
kompetent yrkesperson.

• Elanslutningarna måste utföras i enlighet med gällande regelverk.

• Eldosan/Systemenheten måste installeras på en ren, torr och skyddad plats  
med en jordfelsbrytare 30 mA.

• Kabel-avsnitten i vår installationshandbok måste följas noggrant, anslutningarna måste 
utföras i vattentäta och åtkomliga kopplingsdosor, som inte är placerade i simbassäng-
ens ”invändiga utrymme”, i syfte att undvika all form av oxidering eller kortslutning.

• Periodisk kontroll av det automatiska poollamelltäcket: kontrollera att elanslutningen  
är utförd i enlighet med gällande regelverk samt att anslutningar och kablar inte är  
oxiderade.

Elanslutningar och kabelföring
Skyddssystem elnät
Denna elanslutning måste skyddas med en säkerhetsbrytare eller jordfelsbrytare 30 mA. 

Strömförsörjning eldosa/systemenhet
Förbered en strömförsörjning 230 V med kabel R2V 3G 2,5mm² för eldosa/systemenhet, 
som bör installeras utanför volymerna 0, 1 och 2 och i en torr miljö (teknisk lokal). 

Kabelkanal strömförsörjning motor 
Förbered ett mellanrum, en kanal mellan eldosa/systemenhet (lucka) och balk (motor-sida) 
för att låta passera strömförsörjningskabel motor och återmatning-tillvalet med hänsyn till 
informationen i tabellen nedan.

Kabellängd Covéo®-motor Återmatning Tillval: Nyckelomkopplare/-reglage fjärromkopplare med nyckel

L ≤ 10 m 2 x 4 mm² 4 x 1.5 mm² 3 x 1.5 mm²

10 m < L ≤ 20 m 2 x 6 mm² 4 x 2.5 mm² 3 x 2.5 mm²

20 m < L ≤ 30 m 2 x 10 mm² 4 x 2.5 mm² 3 x 2.5 mm²



IMPLEMENTERING OCH MONTERING AV 
SKRUVNING/GJUTNING-DELAR

Monteringsförutsättningar

För implementering av skruvning/gjutning-delar, se till att du har följande 3 mått: 

1. Höjd vattennivå under bassängkant

2. Höjd vattennivå på skiljevägg

3. Totallängd simbassäng

• Maximal bredd får inte överskrida 6 m. 
• Maximal längd för simbassängen, inklusive eldosa/systemenhet, får inte överskrida 14 m.
• Vinklarna vid lamellernas passage måste absolut vara skarpkantade/med raka hörn.
• För optimal drift av poollamelltäcket, se till att upprätthålla konstant vattennivå.

1-Positionering 2 balkar – Mått värde A 

DIAGRAMFÖRKLARING  
Diagrammått är angivna i cm. Mätning utförd i mitten av skruvning/gjutning-delarna.

Diagram Positionering av de 2 balkarna: för positionering av djup-måttet för balkarna Pool Diving (A), använd 
referensmått (1) och (2) och sammanför dessa i diagrammet.

OBS! Enligt den franska säkerhetsstandarden NF P 90-308, får det inte vara mer än 20 cm vatten ovanför trall. 
I det fall vattennivån skulle överskrida detta mått, så är det obligatoriskt att montera säkerhetsfästen i bakre 
delen av simbassängen.

För standardmässig trall

Höjd vattennivå under simbassängens kant/väggkant (1) 

0cm 5cm 6cm 7cm 8cm 9cm 10cm 11cm 12cm

8cm 18 23 24 25 26 27 28 29 30
9cm 19 24 25 26 27 28 29 30 31
10cm 20 25 26 27 28 29 30 31 32
11cm 21 26 27 28 29 30 31 32 33
12cm 22 27 28 29 30 31 32 33 34
13cm 23 28 29 30 31 32 33 34 35
14cm 24 29 30 31 32 33 34 35 36
15cm 25 30 31 32 33 34 35 36 37
16cm 26 31 32 33 34 35 36 37 38
17cm 27 32 33 34 35 36 37 38 39
18cm 28 33 34 35 36 37 38 39 40
19cm 29 34 35 36 37 38 39 40 41
20cm 30 35 36 37 38 39 40 41 42H
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Longueur totale du 
bassin (en m)

Valeur de B 
(en cm)

Ø d'enroulement 
(en cm)

3≤L<4 23 39.5
4≤L<5 25 42
5≤L<6 26 45.5
6≤L<7 28 47
7≤L<8 28.5 51.5
8≤L<9 31 53
9≤L<10 31.5 54.5

10≤L<11 32 58
11≤L<12 35 61
12≤L<13 35.5 63
13≤L<14 36.5 65

3≤L<44≤L<55≤L<66≤L<77≤L<88≤L<99≤L<1010≤L<1111≤L<12 12≤L<13 13≤L<14
18 55 56 56 56 57 57 57 58 58 60 60
19 55 56 56 56 57 57 57 58 58 60 60
20 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 62
21 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 62
22 59 60 60 60 61 61 61 62 62 64 64
23 59 60 60 60 61 61 61 62 62 64 64
24 61 62 62 62 63 63 63 64 64 66 66
25 61 62 62 62 63 63 63 64 64 66 66
26 63 64 64 64 65 65 65 66 66 68 68
27 63 64 64 64 65 65 65 66 66 68 68
28 65 66 66 66 67 67 67 68 68 70 70
29 65 66 66 66 67 67 67 68 68 70 70
30 67 68 68 68 69 69 69 70 70 72 72
31 67 68 68 68 69 69 69 70 70 72 72
32 69 70 70 70 71 71 71 72 72 74 74
33 69 70 70 70 71 71 71 72 72 74 74
34 71 72 72 72 73 73 73 74 74 76 76
35 71 72 72 72 73 73 73 74 74 76 76
36 73 74 74 74 75 75 75 76 76 78 78
37 73 74 74 74 75 75 75 76 76 78 78
38 75 76 76 76 77 77 77 78 78 80 80
39 75 76 76 76 77 77 77 78 78 80 80
40 77 78 78 78 79 79 79 80 80 82 82
41 77 78 78 78 79 79 79 80 80 82 82
42 79 80 80 80 81 81 81 82 82 84 84

0 cm  
(piscine 
miroir)

5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm

8 cm 18 23 24 25 26 27 28 29 30
9 cm 19 24 25 26 27 28 29 30 31
10 cm 20 25 26 27 28 29 30 31 32
11 cm 21 26 27 28 29 30 31 32 33
12 cm 22 27 28 29 30 31 32 33 34
13 cm 23 28 29 30 31 32 33 34 35
14 cm 24 29 30 31 32 33 34 35 36
15 cm 25 30 31 32 33 34 35 36 37
16 cm 26 31 32 33 34 35 36 37 38
17 cm 27 32 33 34 35 36 37 38 39
18 cm 28 33 34 35 36 37 38 39 40
19 cm 29 34 35 36 37 38 39 40 41
20 cm 30 35 36 37 38 39 40 41 42

Mur Maçonné: Caillebotis 500x990

Cloison industrielle PVC: Caillebotis 500x800

Dimension de la valeur de B

Dimension de la valeur de A

Dimension de la Valeur de C

Implantation pour volet Pool Diving
Caillebotis standard Pool Diving Hauteur

du niveau
d'eau sous

arase
Hauteur
du niveau
d'eau sur
caillebotis

Valeur de A

Tranche de
longueur

(en m)

Longueur maximum bassin coffre
inclus : 14 m

Attention : Pour le respect de la norme
NF P 90-308, il ne doit pas avoir plus de
20 cm d'eau au-dessus du caillebotis.  

Attention : Pour le bon fonctionnement
du volet, merci de garder un niveau
d'eau constant.

Les angles au niveau du passage des
lames doit être impérativement vifs

Attention : Si plus de 20 cm d'eau au-
dessus du caillebotis, des accroches de
sécurité à l'arrière du bassin sont obligatoires. 
Dimensions des plans en cm

La largeur maximale ne doit pas
dépasser 6 m.

Mesures au centre des pièces à sceller/visser

20200130-1504

Positionnement des deux poutres

Positionnement de la mécanique

Hauteur du mur
de séparation=
Profondeur bassin
- A + 10 cm

Profondeur de bassin de 120 cm minimum

Pour le positionnement de la profondeur des poutres
Pool Diving (A) , prendre les repères (1)  et (2)  et les associer
dans le tableau

(1)

(1)

(2)

(2)

Pour le positionnement de la largeur de l'axe Pool Diving (B),
prendre la longueur totale du bassin

(1)
 (2)

Pour le positionnement de la profondeur de l'axe Pool Diving (C) ,
prendre la valeur A et la  longueur totale du bassin  et les associer
dans le tableau

Explication tableaux :
Tableau Positionnement des deux poutres

Tableaux Positionnement de la mécanique

Pour le positionnement de la profondeur de l'axe Pool Diving (C) ,
prendre la valeur A et la  longueur totale du bassin  et les associer
dans le tableau

20200130-1504

Tranche de
longueur

(en m)

Implantation pour volet Pool Diving
Caillebotis standard Pool Diving

Dimension de la Valeur de C
Cloison industrielle PVC: Caillebotis 500x800

Mur Maçonné: Caillebotis 500x990

Pour le positionnement de la largeur de l'axe Pool Diving (B),
prendre la longueur totale du bassin

  51  

  61  

Sidoavlopp Vattennivå (1)

Höjd vattennivå (2)

Höjd skiljevägg=djup 
simbassäng  
-A +10 cm

Murad vägg

Hauteur d’eau

Hauteur d’eau

Ligne d'eau
Skimmer

  C
  

  B  

  A
  

  A
  

  12  

  1
0

  

  1
0

  

  2
  

  +
 o

u 
- 1

15
  

  8  

  86  

Ligne d'eauSkimmer
  C

  

  B  

  A
  

  A
  

  12  

  1
0

  

  1
0

  

  20  

  +
 o

u 
- 1

15
  

  85  

  2
  

  8  

    

Longueur totale du 
bassin (en m)

Valeur de B 
(en cm)

Ø d'enroulement 
(en cm)

3≤L<4 23 39.5
4≤L<5 25 42
5≤L<6 26 45.5
6≤L<7 28 47
7≤L<8 28.5 51.5
8≤L<9 31 53
9≤L<10 31.5 54.5

10≤L<11 32 58
11≤L<12 35 61
12≤L<13 35.5 63
13≤L<14 36.5 65

3≤L<44≤L<55≤L<66≤L<77≤L<88≤L<99≤L<1010≤L<1111≤L<12 12≤L<13 13≤L<14
18 55 56 56 56 57 57 57 58 58 60 60
19 55 56 56 56 57 57 57 58 58 60 60
20 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 62
21 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 62
22 59 60 60 60 61 61 61 62 62 64 64
23 59 60 60 60 61 61 61 62 62 64 64
24 61 62 62 62 63 63 63 64 64 66 66
25 61 62 62 62 63 63 63 64 64 66 66
26 63 64 64 64 65 65 65 66 66 68 68
27 63 64 64 64 65 65 65 66 66 68 68
28 65 66 66 66 67 67 67 68 68 70 70
29 65 66 66 66 67 67 67 68 68 70 70
30 67 68 68 68 69 69 69 70 70 72 72
31 67 68 68 68 69 69 69 70 70 72 72
32 69 70 70 70 71 71 71 72 72 74 74
33 69 70 70 70 71 71 71 72 72 74 74
34 71 72 72 72 73 73 73 74 74 76 76
35 71 72 72 72 73 73 73 74 74 76 76
36 73 74 74 74 75 75 75 76 76 78 78
37 73 74 74 74 75 75 75 76 76 78 78
38 75 76 76 76 77 77 77 78 78 80 80
39 75 76 76 76 77 77 77 78 78 80 80
40 77 78 78 78 79 79 79 80 80 82 82
41 77 78 78 78 79 79 79 80 80 82 82
42 79 80 80 80 81 81 81 82 82 84 84

0 cm  
(piscine 
miroir)

5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm

8 cm 18 23 24 25 26 27 28 29 30
9 cm 19 24 25 26 27 28 29 30 31
10 cm 20 25 26 27 28 29 30 31 32
11 cm 21 26 27 28 29 30 31 32 33
12 cm 22 27 28 29 30 31 32 33 34
13 cm 23 28 29 30 31 32 33 34 35
14 cm 24 29 30 31 32 33 34 35 36
15 cm 25 30 31 32 33 34 35 36 37
16 cm 26 31 32 33 34 35 36 37 38
17 cm 27 32 33 34 35 36 37 38 39
18 cm 28 33 34 35 36 37 38 39 40
19 cm 29 34 35 36 37 38 39 40 41
20 cm 30 35 36 37 38 39 40 41 42

Mur Maçonné: Caillebotis 500x990

Cloison industrielle PVC: Caillebotis 500x800

Dimension de la valeur de B

Dimension de la valeur de A

Dimension de la Valeur de C

Implantation pour volet Pool Diving
Caillebotis standard Pool Diving Hauteur

du niveau
d'eau sous

arase
Hauteur
du niveau
d'eau sur
caillebotis

Valeur de A

Tranche de
longueur

(en m)

Longueur maximum bassin coffre
inclus : 14 m

Attention : Pour le respect de la norme
NF P 90-308, il ne doit pas avoir plus de
20 cm d'eau au-dessus du caillebotis.  

Attention : Pour le bon fonctionnement
du volet, merci de garder un niveau
d'eau constant.

Les angles au niveau du passage des
lames doit être impérativement vifs

Attention : Si plus de 20 cm d'eau au-
dessus du caillebotis, des accroches de
sécurité à l'arrière du bassin sont obligatoires. 
Dimensions des plans en cm

La largeur maximale ne doit pas
dépasser 6 m.

Mesures au centre des pièces à sceller/visser

20200130-1504

Positionnement des deux poutres

Positionnement de la mécanique

Hauteur du mur
de séparation=
Profondeur bassin
- A + 10 cm

Profondeur de bassin de 120 cm minimum

Pour le positionnement de la profondeur des poutres
Pool Diving (A) , prendre les repères (1)  et (2)  et les associer
dans le tableau

(1)

(1)

(2)

(2)

Pour le positionnement de la largeur de l'axe Pool Diving (B),
prendre la longueur totale du bassin

(1)
 (2)

Pour le positionnement de la profondeur de l'axe Pool Diving (C) ,
prendre la valeur A et la  longueur totale du bassin  et les associer
dans le tableau

Explication tableaux :
Tableau Positionnement des deux poutres

Tableaux Positionnement de la mécanique

Pour le positionnement de la profondeur de l'axe Pool Diving (C) ,
prendre la valeur A et la  longueur totale du bassin  et les associer
dans le tableau

20200130-1504

Tranche de
longueur

(en m)

Implantation pour volet Pool Diving
Caillebotis standard Pool Diving

Dimension de la Valeur de C
Cloison industrielle PVC: Caillebotis 500x800

Mur Maçonné: Caillebotis 500x990

Pour le positionnement de la largeur de l'axe Pool Diving (B),
prendre la longueur totale du bassin

  51  

  61  

Sidoavlopp
Vattennivå (1)

Höjd vattennivå (2)
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DIAGRAMFÖRKLARING  
Diagrammått anges i cm. Mätning utförd i mitten av skruvning/gjutning-delarna.

Diagram placering mekanisk utrustning

För placering av bredd-måttet för axel/upprullningsvals Pool Diving (B), använd totalt längd-
mått för simbassängen.

För placering av djup-mått axel/upprullningsvals Pool Diving (C), använd värde A och totalt 
längd-mått för simbassängen och sammanför dessa i diagrammet.

2-Placering mekanisk utrustning – Mått värde B

Total längd simbassäng i meter (m)

3m≤L<4m 4m≤L<5m 5m≤L<6m 6m≤L<7m 7m≤L<8m 8m≤L<9m 9m≤L<10m 10m≤L<11m 11m≤L<12m 12m≤L<13m 13m≤L<14m

Värde B 23 25 26 28 28.5 31 31.5 32 35 35.5 36.5

Ø upprullning/
utrullning 39.5 42 45.5 47 51.5 53 54.5 58 61 63 65

Total längd simbassäng i meter (m)

3m≤L<4m 4m≤L<5m 5m≤L<6m 6m≤L<7m 7m≤L<8m 8m≤L<9m 9m≤L<10m 10m≤L<11m 11m≤L<12m 12m≤L<13m 13m≤L<14m

18cm 55 56 56 56 57 57 57 58 58 60 60

19cm 55 56 56 56 57 57 57 58 58 60 60

20cm 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 62

21cm 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 62

22cm 59 60 60 60 61 61 61 62 62 64 64

23cm 59 60 60 60 61 61 61 62 62 64 64

24cm 61 62 62 62 63 63 63 64 64 66 66

25cm 61 62 62 62 63 63 63 64 64 66 66

26cm 63 64 64 64 65 65 65 66 66 68 68

27cm 63 64 64 64 65 65 65 66 66 68 68

28cm 65 66 66 66 67 67 67 68 68 70 70

29cm 65 66 66 66 67 67 67 68 68 70 70

30cm 67 68 68 68 69 69 69 70 70 72 72

31cm 67 68 68 68 69 69 69 70 70 72 72

32cm 69 70 70 70 71 71 71 72 72 74 74

33cm 69 70 70 70 71 71 71 72 72 74 74

34cm 71 72 72 72 73 73 73 74 74 76 76

35cm 71 72 72 72 73 73 73 74 74 76 76

36cm 73 74 74 74 75 75 75 76 76 78 78

37cm 73 74 74 74 75 75 75 76 76 78 78

38cm 75 76 76 76 77 77 77 78 78 80 80

39cm 75 76 76 76 77 77 77 78 78 80 80

40cm 77 78 78 78 79 79 79 80 80 82 82

41cm 77 78 78 78 79 79 79 80 80 82 82

42cm 79 80 80 80 81 81 81 82 82 84 84

3-Placering av mekanisk utrustning – Mått värde C 

Minsta djup-mått för simbassängen är 120 cm

Vä
rd
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För trall bakom murvägg

1-Positionering/Placering av de 2 balkarna – Mått värde A 

DIAGRAMFÖRKLARING  
Diagrammått anges i cm. Mätning utförd i mitten av skruvning/gjutning-delarna.

Diagram Positionering av de 2 balkarna: för positionering djup-mått för balkar Pool Diving 
(A), använd referensmått (1) och (2) och sammanför dessa i diagrammet.

H
öj

d
 v

at
te

nn
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å 
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å 
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ilj
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äg
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 (2
)

Vattennivå under simbassängens kant/väggkant (1) 

0cm 5cm 6cm 7cm 8cm 9cm 10cm 11cm 12cm

8cm 20 25 26 27 28 29 30 31 32

9cm 21 26 27 28 29 30 31 32 33

10cm 22 27 28 29 30 31 32 33 34

11cm 23 28 29 30 31 32 33 34 35

12cm 24 29 30 31 32 33 34 35 36

13cm 25 30 31 32 33 34 35 36 37

14cm 26 31 32 33 34 35 36 37 38

15cm 27 32 33 34 35 36 37 38 39

16cm 28 33 34 35 36 37 38 39 40

17cm 29 34 35 36 37 38 39 40 41

18cm 30 35 36 37 38 39 40 41 42

19cm 31 36 37 38 39 40 41 42 43

20cm 32 37 38 39 40 41 42 43 44

20 cm d'eau
maximum
au-dessus
du caillebotis

Longueur totale du 
bassin (en m)

Valeur de B 
(en cm)

Ø d'enroulement 
(en cm)

3≤L<4 23 39.5
4≤L<5 25 42
5≤L<6 26 45.5
6≤L<7 28 47
7≤L<8 28.5 51.5
8≤L<9 31 53
9≤L<10 31.5 54.5

10≤L<11 32 58
11≤L<12 35 61
12≤L<13 35.5 63
13≤L<14 36.5 65

3≤L<44≤L<55≤L<66≤L<77≤L<88≤L<99≤L<1010≤L<1111≤L<12 12≤L<13 13≤L<14
18 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 62
19 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 62
20 59 60 60 60 61 61 61 62 62 64 64
21 59 60 60 60 61 61 61 62 62 64 64
22 61 62 62 62 63 63 63 64 64 66 66
23 61 62 62 62 63 63 63 64 64 66 66
24 63 64 64 64 65 65 65 66 66 68 68
25 63 64 64 64 65 65 65 66 66 68 68
26 65 66 66 66 67 67 67 68 68 70 70
27 65 66 66 66 67 67 67 68 68 70 70
28 67 68 68 68 69 69 69 70 70 72 72
29 67 68 68 68 69 69 69 70 70 72 72
30 69 70 70 70 71 71 71 72 72 74 74
31 69 70 70 70 71 71 71 72 72 74 74
32 71 72 72 72 73 73 73 74 74 76 76
33 71 72 72 72 73 73 73 74 74 76 76
34 73 74 74 74 75 75 75 76 76 78 78
35 73 74 74 74 75 75 75 76 76 78 78
36 75 76 76 76 77 77 77 78 78 80 80
37 75 76 76 76 77 77 77 78 78 80 80
38 77 78 78 78 79 79 79 80 80 82 82
39 77 78 78 78 79 79 79 80 80 82 82
40 79 80 80 80 81 81 81 82 82 84 84
41 79 80 80 80 81 81 81 82 82 84 84
42 81 82 82 82 83 83 83 84 84 86 86

0 cm  
(piscine 
miroir)

5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm

8 cm 20 25 26 27 28 29 30 31 32
9 cm 21 26 27 28 29 30 31 32 33
10 cm 22 27 28 29 30 31 32 33 34
11 cm 23 28 29 30 31 32 33 34 35
12 cm 24 29 30 31 32 33 34 35 36
13 cm 25 30 31 32 33 34 35 36 37
14 cm 26 31 32 33 34 35 36 37 38
15 cm 27 32 33 34 35 36 37 38 39
16 cm 28 33 34 35 36 37 38 39 40
17 cm 29 34 35 36 37 38 39 40 41
18 cm 30 35 36 37 38 39 40 41 42
19 cm 31 36 37 38 39 40 41 42 43
20 cm 32 37 38 39 40 41 42 43 44

Mur Maçonné Caillebotis derrière mur:
Caillebotis 500x770

Dimension de la valeur de B

Dimension de la valeur de A

Dimension de la Valeur de C

Implantation pour volet Pool Diving
Caillebotis standard Pool Diving Hauteur

du niveau
d'eau sous

arase
Hauteur
du niveau
d'eau sur
caillebotis

Valeur de A

Tranche de
longueur

(en m)

Longueur maximum bassin coffre
inclus : 14 m

Attention : Pour le respect de la norme
NF P 90-308, il ne doit pas avoir plus de
20 cm d'eau au-dessus du caillebotis.  

Attention : Pour le bon fonctionnement
du volet, merci de garder un niveau
d'eau constant.

Les angles au niveau du passage des
lames doit être impérativement vifs

Attention : Si plus de 20 cm d'eau au-
dessus du caillebotis, des accroches de
sécurité à l'arrière du bassin sont obligatoires. 
Dimensions des plans en cm

La largeur maximale ne doit pas
dépasser 6 m.

Mesures au centre des pièces à sceller/visser

20200211-1106

Positionnement des deux poutres

Positionnement de la mécanique

Hauteur du mur
de séparation=
Profondeur bassin
- A + 12 cm

Profondeur de bassin  de 120 cm minimum  et  de 125 cm minimum

Pour le positionnement de la profondeur des poutres
Pool Diving (A) , prendre les repères (1)  et (2)  et les associer
dans le tableau

(1)

(2)

Pour le positionnement de la largeur de l'axe Pool Diving (B),
prendre la longueur totale du bassin

(1)
 (2)

Pour le positionnement de la profondeur de l'axe Pool Diving (C) ,
prendre la valeur A et la  longueur totale du bassin  et les associer
dans le tableau

Explication tableaux :
Tableau Positionnement des deux poutres

Tableaux Positionnement de la mécanique

Mur Maçonné Caillebotis derrière mur:
Caillebotis 500x770

Ligne d'eauSkimmer

  C
  

  B  

  A
  

  A
  

  1
2 

 

  1
2 

 

  12    61    12  
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15
  

  20  
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  85  

    

Sidoavlopp Vattenlinje

Maximum  
20 cm vatten  
ovanför trall

Höjd skiljevägg=djup 
simbassäng -A +12 cm

Murvägg

14.



DIAGRAMFÖRKLARING  
Diagrammått anges i cm. Mätning utförd i mitten av skruvning/gjutning-delarna.

Diagram placering mekanisk utrustning

För placering av bredd-mått axel Pool Diving (B), använd totalt längd-mått för simbassängens.

För placering av djup-mått axel/upprullningsvals Pool Diving (C), använd värde A och totalt längd-mått för 
simbassängens och sammanför dessa i diagrammet.

2-Placering av mekanisk utrustning – Mått värde B 

3-Placering av mekanisk utrustning – Mått värde C 

Totallängd simbassäng i meter (m)

3m≤L<4m 4m≤L<5m 5m≤L<6m 6m≤L<7m 7m≤L<8m 8m≤L<9m 9m≤L<10m 10m≤L<11m 11m≤L<12m 12m≤L<13m 13m≤L<14m

Värde B 23 25 26 28 28.5 31 31.5 32 35 35.5 36.5

Ø upprullning/
utrullning 39.5 42 45.5 47 51.5 53 54.5 58 61 63 65

Totallängd simbassäng i meter (m)

3m≤L<4m 4m≤L<5m 5m≤L<6m 6m≤L<7m 7m≤L<8m 8m≤L<9m 9m≤L<10m 10m≤L<11m 11m≤L<12m 12m≤L<13m 13m≤L<14m

18cm 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 62

19cm 57 58 58 58 59 59 59 60 60 62 62

20cm 59 60 60 60 61 61 61 62 62 64 64

21cm 59 60 60 60 61 61 61 62 62 64 64

22cm 61 62 62 62 63 63 63 64 64 66 66

23cm 61 62 62 62 63 63 63 64 64 66 66

24cm 63 64 64 64 65 65 65 66 66 68 68

25cm 63 64 64 64 65 65 65 66 66 68 68

26cm 65 66 66 66 67 67 67 68 68 70 70

27cm 65 66 66 66 67 67 67 68 68 70 70

28cm 67 68 68 68 69 69 69 70 70 72 72

29cm 67 68 68 68 69 69 69 70 70 72 72

30cm 69 70 70 70 71 71 71 72 72 74 74

31cm 69 70 70 70 71 71 71 72 72 74 74

32cm 71 72 72 72 73 73 73 74 74 76 76

33cm 71 72 72 72 73 73 73 74 74 76 76

34cm 73 74 74 74 75 75 75 76 76 78 78

35cm 73 74 74 74 75 75 75 76 76 78 78

36cm 75 76 76 76 77 77 77 78 78 80 80

37cm 75 76 76 76 77 77 77 78 78 80 80

38cm 77 78 78 78 79 79 79 80 80 82 82

39cm 77 78 78 78 79 79 79 80 80 82 82

40cm 79 80 80 80 81 81 81 82 82 84 84

41cm 79 80 80 80 81 81 81 82 82 84 84

42cm 81 82 82 82 83 83 83 84 84 86 86

Djup-mått simbassäng minimum 120 cm och maximum 125 cm

Vä
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Placering PASV motor-sida
Kom ihåg: simbassängens sidor vänster och höger definieras när du står vänd mot  
lamelltäckets axel/upprullningsvals.

• Simbassäng under arbete/konstruktion: du kan starta implementering  
och installation av PASV.

• Simbassäng under renovering: töm eldosan/systemenheten på vatten, för att sedan,  
i det fall det avser en simbassäng med mjuk poolbeklädnad (liner eller armerad PVC), 
ta loss den för att kunna påbörja installationen av PASV.

Använd bifogade implementering/montering-mallarna för PASV balkclips/-klämmor, som 
finns i PASV-förpackningen.

MALL HÖGER SIDA 

MALL VÄNSTER SIDA 

Förberedelse och lokalisering/placering – skruvning-version
PASV Balk för skiljevägg i betong

För lokalisering av de 2 x 6 borrhålen för PASV balk, förläng, med hjälp av ett vattenpass, 
höjd-måttet för murvägg mot bakre vägg.

16.



A A

Lägg ut mallen för PASV balk/clips genom att följa instruktionerna som finns på denna, 
utifrån aktuell trall-modell, och lokalisera de rosa hålen med hjälp av en märkpenna. Vid 
behov, klipp till mallen med hjälp av en cutter/mattkniv.

Definiera måttet A med hjälp av diagrammet på sida 10.

För över måttet på bakre vägg och dra ett streck med hjälp av en  
märkpenna och ett vattenpass.

Placera mallen mot väggen och justera PASV-mittenhålen balk på strecket och lokalisera 
de rosa hålen med hjälp av en märkpenna.

PASV balk för skiljevägg i PVC 

17.



B

C

PASV-motor

För installation av PASV-motor, använd dig av diagrammet på 
sida 11 och för över måtten B och C på murverk.

När du har lokaliserat mitten, använd dig av PASV mittemot motor för att lokalisera 
de 6 borrhålen. Använd sedan fogen för PASV motor för att lokalisera hålet som är 
avsett för motorkabelns passage.

18.



1

3

2

4

Borrning och installation av PASV – skruvning-version

Med hjälp av en borrmaskin (diameter 10, längd 120 mm), borra de 12 hålen för 
PASV balkarna och de 6 hålen för PASV motor. 

Med hjälp av en borrmaskin (diameter 22, längd 350 mm), borra hålet för rörets 
passage.

Infoga alla nylonpluggar, placera ut PASV och skruva fast.

19.



A A

För lokalisering av de 2 x 6 borrhålen för PASV balk, förläng, med hjälp av ett vattenpass, 
höjd-måttet för murvägg mot bakre vägg.

Lägg ut mallen för PASV balk/clips genom att följa instruktionerna som finns på denna, 
utifrån aktuell trall-modell, och lokalisera mittenhålet av de gröna hålen med hjälp av en 
märkpenna. Vid behov, klipp till mallen med hjälp av en cutter/mattkniv. Rita en kvadrat 
(eller en cirkel) där alla sidor är 20 cm runtom denna punkt, som avser kärnborrning-zonen.

PASV Balk för skiljevägg i PVC 
Definiera måttet A med hjälp av diagrammet på sida 10. För över måttet på bakre vägg 
och dra ett streck med hjälp av en märkpenna och ett vattenpass.

FÖRBEREDELSE OCH LOKALISERING/PLACERING – 
GJUTNING-VERSION

PASV balk

20.



När du har lokaliserat mitten, använd dig av 
fogen för PASV motor för att lokalisera hålet 
som är avsett för motorkabelns passage. Rita 
en kvadrat (eller en cirkel) där alla sidor är 20 
cm runtom denna punkt; området avser  
kärnborrning-zonen.

B

C

21.

Placera mallen mot väggen och justera mittenhålen PASV balk på strecket och lokalisera  
mittenhållet av de gröna hålen med hjälp av en märkpenna. Rita en kvadrat (eller en cirkel)  
där alla sidor är 20 cm runtom denna punkt, som avser kärnborrning-zonen.

PASV motor 
För installation av PASV motor, använd dig av diagrammet på sida 11 och för över  
måtten B och C på murverk.



1

2

3

Placera PASV balk bakom mallen och dra åt den/pressa ihop den ”som en sandwich” med 
hjälp av respektive flänsar och muttrar. 

Gjut betong à densitet 350 kg/m² vid kärnborrning-zonen och infoga sedan  
här mallen med PASV.

Installation av PASV – gjutning-version

22.



13 2

FÖRBEREDELSE KABELFÖRING MOTORKABEL

1. Lossa delarna 1 och 2 på klämfläns utan att demontera dem.
2. Infoga hela enheten på PASV-motorns rör à Ø20 mm.
3. Dra åt del 1 manuellt/för hand.
4. Lossa del 3 på klämflänsen utan att demontera den från resterande delar.
5. Infoga PVC-röret à Ø25 mm i del 3 och dra sedan åt. Levererad reducering på 25/50 

mm gör det möjligt att komma ända upp till kopplingsdosan i PVC-rör 50 mm, med 
hjälp av en rörböj enligt eget önskemål.

Montering av klämfläns

Exempel med en rörböj à 90° 

23.



POSITIONERING/PLACERING AV PASV MOTSATT SIDA

Upprepa föregående förberedelse- och borrning-etapperna för 
PASV motsatt sida genom att använda den andra bifogade mallen. 

Dammsug botten av eldosan/systemenheten för att få bort all 
smuts som skapats vid borrning i murverk.

Positionera och placera ut de första fogarna.

Påbörja montering av simbassängens poolbeklädnad.

Om simbassängens poolbeklädnad är mjuk, som exempelvis liner eller armerad PVC, 
så skall vattennivån vara minst 30 cm för sträckning/uppspänning.

Vid beröring, lokalisera PASV-skruvarna och gör försiktigt hål i beklädnad med hjälp 
av cutter/mattkniv, för att få ut skruvarna från PASV motor-sida och motsatt sida.

Montering av fogar och flänsar

24.
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Montera de andra fogarna.

Positionera och placera sedan flänsarna för respektive PASV-enhet. 
Dra åt med hjälp av muttrarna.

25.



SKILJEVÄGG I PVC

Om ni har valt en skiljevägg i PVC istället för en murvägg, använd flänsar för 
skiljevägg och dra åt med hjälp av muttrarna.

Montera skiljeväggen genom att infoga väggskivorna en efter en i de vertikala  
glidskenorna. Börja med den lägre täcklisten, sedan förpackningarna med  
3 väggskivor och avsluta med den övre täcklisten.

1

3

2

4

26.

Utrymmet/Måttet mellan nedre delen av skiljeväggen och botten av 
simbassängen måste vara mindre än 100 mm (eller 100 mm). 



MONTERING MOTORDRIVEN AXEL/UPPRULLNINGSVALS

Montering motor-sida
1. Avlägsna bult/sprint.
2. Infoga och blockera bult/sprint.
3. Dra motorkabeln genom i röret.

Montering motsatt sida
1. Avlägsna bult/sprint.
2. Infoga inox-axel/upprullningsvals Ø30 i fläns.
3. Lås med hjälp av skruv och bult/sprint. För 

att underlätta monteringen, så är inox-axeln/
upprullningsvalsen Ø30 rörlig (cirka max 10 
cm rörelsespännvidd), vilket på så vis  
möjliggör optimal längdjustering.

Positionera/Placera bromsringen i stopp-läge/låst läge mot 
axeln/upprullningsvalsen och dra åt de 2 skruvarna A4 8x30.

Under montering, se till att inte helt och hållet infoga  
inox-axeln Ø30 i upprullningsaxeln motsatt sida.

Anslutning motorkabel
För in motorkabeln i armaturen och anslut kopplingsdosan till PVC-röret.

27.



INSTALLATION ELDOSA/SYSTEMENHET OCH 
NYCKELOMKOPPLARE/-REGLAGE

Covéo®-motor

Covéo®-motorkablar

• Inkoppling av samtliga elanslutningar skall utföras av en kvalificerad  
och kompetent yrkesperson.

• Elanslutningarna måste utföras i enlighet med gällande regelverk
• Det är nödvändigt att säkerställa korrekt spänningspolaritet.
• Bryt strömförsörjningen från eldosa/systemenhet under inkoppling av elanslutningar.

Längd kabel Motor Pool Diving Givare/Sensor Nyckelomkopplare/-reglage

L ≤ 10 m 2 x 4 mm² 4 x 1.5 mm² 3 x 1.5 mm²

10 m < L ≤ 20 m 2 x 6 mm² 4 x 2.5 mm² 3 x 2.5 mm²

20 m < L 2 x 10 mm² 4 x 2.5 mm² 3 x 2.5 mm²

 

Notice d’installation et de 
prog. du Coffret COVEO 

120Nm et 300+ 

 Rédaction Vérification Page 
Nom : B. Maygron E. Miralles 6/12 Signature :   

Ind. Date Ind. Date Ind. Date Ind Date Dossier : Notice 00 11/03/15 03 21/03/16 06  09  11080 
01 03/07/15 04 24/03/16 07  10  N° : A4-NT-5094-1-05 

 
02 16/11/15 05 03/06/16 08  11  
 

Respecter l’ordre de branchement des fils dans les bornes suivant la position du moteur dans le bassin : 
Vérifier le bon branchement : cf chapitre 5.2 

  

3. Configuration 
Le coffret devra être hors tension pour effectuer la configuration. 

3.1. Configuration du type d’ouverture  : dipswitch N° 12 
 

Manu/Manu : 1 ON/2 ON Auto/Manu : 1 ON/ 2 OFF (par défaut) Auto/Auto : 1 OFF/ 2 OFF 

      
 
Seuls les modes de fonctionnement manu/manu et auto/manu sont conformes à la réglementation française  (chapitre 
10.1 de la norme NF P90-308 de décembre 2013) 
 

3.2. Configuration du type de moteur : dipswitch N° 13 
 

Moteur 120Nm  1 OFF/2 ON (par défaut) : 
 Moteur 300+ 1 ON/ 2 OFF : 

  

3.3. Réglage de la vitesse de fermeture 
 

 

Ce potentiomètre permet de diminuer la vitesse de la fermeture : 4 paliers possibles : 70%, 80%, 
90%, 100% de la vitesse max. La vitesse de sortie (1er tour d’axe de la fermeture) n’est pas 
impactée. Par défaut le potentiomètre est réglé sur 100%. (L’afficheur indique 99%) 

Motor i position A i sambassängen Motor i position B i sambassängen

Motorsensor Motoreffekt Motorsensor Motoreffekt

28.



Exempel kablar i motor B

Eldosa/Elektrisk systemenhet

Mot differentialväxel/jordfelsbrytare

Mot gränslägesbrytare Mot strömförsörjning motor

Strömförsörjning 
motor

Gränslägesbrytare

Motorkabel

Kopplingsdosa

Mot nyckel- 
omkopplare/ 
-reglage

Nyckelbrytare/-
omkopplare med direktvy 
över simbassängen

29.



Kablar APF Connect – Cover Control – Covéo ® -motor 300+ / Eldosa/Systemenhet 3001 

L T N Pompe Électrolyseur Clé Capteur

OF 3 4 Brun Bleu

Câblage boîte de connexionCâblage
interrupteur 

à clé

Câblage
asservissement

4 3 1 2
12 3 4

4 3 2 1

Ovanstående kablar för motor och kopplingsdosa gäller för motor vänster.

Elektrolysör

Kablar 
återmatning/
återkoppling

Kablar 
nyckelomkopplare/-

reglage

Kablar kopplingsdosa

Nyckelomkopplare/-reglage Givare/sensor

Brun Blå

* Om det automatiska poollamelltäcket, vid reglering och styrning via er 
smartphone, reagerar på motsatt sätt med hänsyn till begärd åtgärd, måste 
ledningarna 1 och 2 byta plats

Anslutning

Cover Control Kablar motor 300+ eldosa/systemenhet 30011 

             *       Nyckelomkopplare/-reglage för Öppning

             *       Nyckelomkopplare/-reglage för Stängning

Givare/Sensor brun

Givare/Sensor blå

1
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4

Starta test av motorn via APF Connect innan montering av poollamelltäcket. Kör motorn 
åt båda hållen. Vid problem, kontrollera kablarna eller se sida 28, avsnittet ”Felsökning”.
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Lameller axel/upprullningsvals-sida Lameller simbassängens topp-del

MONTERING AV POOLLAMELLTÄCKET

APF-lamelltäckets lameller har yttre vingar som är 20 mm, dessa är rörliga för att kunna 
anpassa lamelltäcket vid ett eventuellt måttagningsfel gällande poolens sidomått (poolens 
bredd). Lamellerna får aldrig gnida mot poolkantstenens ”böjning” vilket skulle kunna  
riskera att man skadar vingarna och propparna, alltså lamelltäckets vattentäthet.

Kom ihåg: Om temperaturen understiger 10 °C, både för luft och vatten, måste lamellerna 
monteras med hänsynstagande till alla nödvändiga åtgärder för att undvika att lamellerna 
skadas eller att kvalitet och hållfasthet påverkas negativt, med risk för att det skulle kunna 
uppstå sprickor på lamellerna. Om temperaturen understiger 5°C (luft/vatten),  
rekommenderas starkt att inte utföra något arbete med lamellerna överhuvudtaget.

Observerad kondens i genomskinliga lameller (sol-polykarbonat) är helt naturligt  
och oundvikligt. 

Vi rekommenderar att ha några extra lameller i lager, i det fall det skulle uppstå skador på 
några av lamellerna.

• Placera lamellerna direkt på simbassängens vattenyta och se samtidigt till att undvika  
all mekanisk kontakt eller gnidning mellan lameller eller med marken. 

• Placera lamellerna med dess ”buktade sida” vänd uppåt och han-delen  
mot axel/upprullningsvals-sidan. 

• Montera förpackningarna med 3 lamellerna genom att börja med lamellerna vid axel/
upprullningsvals-sidan. 

Positionera lamelltäckets spännband motor-sida mot respektive axel/upprullningsvals-fast-
sättningskil utan att vrida spännbandet.

1 – Placering av lamellerna på vattenytan

2 – Montering av de första lamellerna på axeln/upprullningsvalsen

Skruva loss den första skruven från  
fastsättningskilen, så att  

spännband-öglan fästes runt  
fastsättningskilen. 

Skruva i skruven igen.
31.



Montera ihop lamellerna med hjälp av ”klick”-system genom att föra in  
han-delen i hon-delen.

Montera tillräckligt antal förpackningar med mitten-lameller och avsluta med förpackningen 
med lamellerna för simbassängens topp-del.

Extra lamellerna måste förvaras torrt och i skydd från värme, för eventuellt framtida behov. 

Lägg poollamelltäcket mot simbassängens längd. Kontrollera att svängrummet mellan 
vingarnas yttre kanter och simbassängens vägg inte är mer än 7 cm, eftersom det skulle ha 
negativ påverkan på prestanda/passform hos det automatiska lamelltäcket. Vingar à 10, 30 
mm och pvc-borstar finns att beställa.

Justera och blockera trappan genom att infoga blockeringsstaven i hon-delen i lamelltäckets 
sista lamell.

Utför pendlande, svängande rörelser så att du sprider 
”klick”-system-effekten över hela lamellens längd.

3 – Montering av lamellerna med hjälp av ”klick”-systemet 

4 – Justering av antalet lameller

5 – Kontroll av svängrum

6 – Montering av lamelltäckets trappa
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Zooma in och se vår lamell-
montering-video här
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Manuell upprullning av lamelltäcket på axeln/upprullningsvalsen.

Proffs-råd! 

Demontering av lamellerna
För att demontera lamellerna, 
rekommenderar vi användning av 
ett anpassat verktyg: ett vikbart 
kontrolldorn. Denna artikel finns till 
försäljning och har referensnummer: 
D41859WE. 

Mikrorepor
Vid små mikrorepor på lamellerna, använd den 
franska naturprodukten Pierre d’Argent  
(blandning av fint kalkstenspulver och glycerin-
tvål) med en mjuk putsduk för att återfå  
lamellernas ursprungliga glansiga yta.
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INSTALLATION/MONTERING AV BALKAR

1. Positionera och placera ut balkskorna på  
PASV-flänsarna genom att använda de 2  
mittenhålen (standardinställning). Dra åt med  
hjälp av brickorna/rondellerna och muttrarna M8.

Klicka fast deflektorplåtarna på bakre balken. Finjustera positionering och placering 
utifrån poollamelltäckets modell, se till att deflektorplåtarna inte är i jämnhöjd med 
Autofix-modulerna.

2.   Infoga de 2 balkarna i balkskorna.

3.   Kontrollera balkarnas centrumavstånd/mitt-till-mittavstånd, utifrån om det avser en                                                                                                                                               
      murvägg (51 cm) eller skiljevägg i PVC (61 cm). Justera reglagen därefter med hjälp av                                                                                                                                               
      flänsen. Se till att upprätthålla ett avstånd på 8 cm mellan vägg och bakre balk.

INSTALLATION/MONTERING AV DEFLEKTORPLÅTAR

34.



INSTALLATION/MONTERING AV MOTVIKTER

Klicka fast motvikterna på bakre balken.

Ompositionera lamelltäckets topp-del mellan bakre balk och vägg genom att aktivera 
nyckelomkopplaren/-reglaget i manuellt läge.

35.



INSTALLATION/MONTERING TRALL

Exempel ”draperi”-trall (PVC-skivor) eller trall-plattor (polyester-skivor)

Använd PASV mall balk/clips. Välj centrumavstånd/mitt-till-mittavstånd för dina 
balkar och klipp ut med hjälp av cutter/mattkniv avgränsade placeringarna med 
de motsvarande blå prickarna.

MALL HÖGER SIDA 

Du behöver 4 clips/klämmor per trall. För ”draperi”-modellen, skruva i  
clips/klämmorna och klistra fast dem på ”polyester-skivor”-modellen.  
Ta hänsyn till limmets torktid för använt lim (vi rekommenderar att du  
använder limmet Bluetite som finns i vår APF materialkatalog).

Positionera och placera ut mallen på baksidan av trall och lokalisera med hjälp av 
märkpenna placering för clips/klämmor.
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Klicka fast trall-delarna på de 2 balkarna.

Rulla ut poollamelltäcket över simbassängen. 

37.



 

ELEKTRISK GRÄNSLÄGESBRYTARE

Initiering nedsänkt gränslägesbrytare motor i axeln/upprullningsvalsen Covéo 300 
+ Eldosa/Systemenhet 3001 

Automatiskt läge Manuellt läge

Startreglage/-knapp

Rulla ut poollamelltäcket över simbassängen i manuellt läge.11

Byt sedan till automatiskt läge.22

Tryck på startreglaget/-knappen under 4 sekunder.33

Meddelandet ”Initialisation Bassin fermé. Ouvrez le Pos: O” 

(Initiering Simbassäng stängd. Öppna den Pos: 0) visas på skärmen.

44

Öppna simbassängen till önskat läge genom att fortsätta trycka på 
nyckelomkopplaren/-reglaget.

55

Tryck hastigt på startreglaget för att bekräfta.66

Stäng åter igen simbassängen. 77

Initieringen av gränslägesbrytare är slutförd! 88

Procedur
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SÄKERHETSMONTERINGSSYSTEM

1 – Säkerhetsfäste för montering på vägg och väggnivå/simbassängens kant

2 - Installation 

Säkerhetsfäste på vägg

Om ni vill uppnå exakt infogning av säkerhets-
byglarna, kan detta ordnas vid er beställning.

Säkerhetsfäste på simbassängens 
kant/väggkant

Inte kompatibel med ”skimmers” 
av spegel-typ

OBS! Innan installation utförs, säkerställ att vattennivån är fullgod. Säkerhetsfästena 
måste monteras ovanför vattenlinjen.

2. Lokalisera/Markera hålen med markör
Vid mjuk fernissa/poolbeklädnad (poolliner eller  
armerad PVC), förborra med hjälp av ett stansverktyg 
Ø8 mm för att undvika all risk för skador med  
borrmaskinen (betong eller stålborr utifrån  
simbassängens uppbyggnad). 

1. Placera säkerhetsfästena mittemot låsbanden som 
finns på lamellerna och ”knipsa fast”*. Se till att  
säkerhetsfästena är i rak linje och i jämnhöjd för att 
även få en installation som är estetiskt vacker.
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3 - Autofix 
Se instruktionen Autofix (medföljer i Autofix-förpackningen).

Applicera tätningsgel och stäng igen kopplingsdosan.

KOPPLINGSDOSA

40.

* I det fall säkerhetsfästet sitter på samma område som ett  
munstycke, kan ni flytta säkerhetsfästet genom att försiktigt hacka 
på lamellens han-del med hjälp av en mattkniv/cutter eller ett  
multifunktionellt verktyg.

3. Utför borrning med borr Ø8 mm och infoga plugg i 
simbassängens topp-sida och axel/upprullningsvals-sida.

Proffs-råd! 
Säkerhetsfästets täthet kan säkerställas med Proflex, 
Alkorfix eller en likvärdig silikon.

Se till att skydda simbassängens inklädnad ordentligt 
under borrningen, så att poollinern förbli intakt och 
inte går sönder.



ANVÄNDNING AV POOLLAMELLTÄCKET

VIKTIGT! 

Ha alltid uppsikt över simbassängen under öppnings- och stängningsprocedurerna. Kontrollera att 
det inte finns några personer som badar i simbassängen och att det inte heller förekommer några 
främmande föremål i simbassängen (inklusive poolrobot) innan och under utförandet. 

• Innan all öppning och stängning av det automatiska poollamelltäcket,  
säkerställ att simbassängen har optimal vattennivå. 

• Innan öppning, måste alltid säkerhetsfästena öppnas/lossas. 
• Gör en stöt/knuff med nyckeln (fjärrkontroll eller smartphone), i öppning-riktningen.  

Lamelltäcket rullas upp automatiskt. Gränslägesbrytare/Ändlägesbrytare-systemet  
stänger av lamelltäcket automatiskt.

• Vid behov, för att stänga av upprullningen, gör en stöt/knuff med nyckeln,  
(fjärrkontroll eller smartphone) i stängning-riktningen.

• Det automatiska lamelltäcket måste vara antingen helt öppet eller helt stängt.  
Efter öppning-proceduren, ta ur nyckeln (fjärrkontrollen eller smartphone)  
och lägg undan kommando-enheten. 

• Positionera nyckeln (fjärrkontroll eller smartphone) på stängning-läge och håll  
den kvar så tills fullständig stängning av simbassängen utförts. 

• Om du upphör med stöt/knuff med nyckeln, så stannar det automatiska poollamelltäcket. 
• Gränslägesbrytare/ändlägesbrytare-systemet stänger av det automatiska lamelltäcket. 
• Efter stängning-proceduren, ta ur nyckeln (fjärrkontroll eller smartphone) och  

lägg undan styrenheten. 
• Det är mycket viktigt att inte stanna proceduren i mitten-läge. 

1 – Öppning av simbassängen efter upplåsning

2 – Stängning av simbassängen

3 – Låsning och upplåsning av säkerhetsfästen

Låsning
Placera han-delen i hon-delen och tryck hårt och kraftfullt. 
Säkerställ optimal låsning för varje säkerhetsfäste.

Upplåsning
Tryck kraftfullt på de 3 fästena och frikoppla samtidigt 
hon-delen från han-delen.

41.



42.

4 – Råd inför vinterförvaring

Klick!

LÅSNING UPPLÅSNING

• Det är förbjudet att låta lamelltäcket vara kvar på axeln/upprullningsvalsen.
• Behandla vattnet med adekvata vinterförvaring-produkter.
• Säkra poolen genom att rulla upp lamelltäcket på simbassängen och lås säkerhetsfästena.
• Bryt strömförsörjningen från eldosan/systemenheten för att undvika all hantering i närvaro av is.
• Aktiv vinterförvaring rekommenderas starkt. Låt en sådan vinterförvaring-åtgärd utföras av  

en professionell yrkesperson. Pool-vårdaren fastställer, utifrån typ av simbassäng,  
geografiskt läge och kundens tillgänglighet, den lösning som är bäst anpassad för att  
tillgodose aktuell simbassängs behov.

• Vi rekommenderar även att man på vintern lägger på en skyddspresenning för att undvika att 
skräp och organiskt avfall lägger sig på lamellerna. 



ANVÄNDNING AV APF CONNECT

1 – Nedladdning av appen APF Connect

2 – Användning av appen 

Appen APF Connect är kostnadsfri och finns att ladda ned via Apple Store och Play Store. 

För nedladdning av appen: 
• Via din smartphone eller surfplatta, logga in på Apple Store eller Play Store eller gå  

till Applikationer/Appar och ange APF Connect i zonen ”Sök” (Rechercher).  
När applikationen har valts, är det bara att installera appen. Applikationen kommer  
att installeras på hem-skärmen utifrån disponibelt datautrymme.

• Skanna en QR-kod här nedan utifrån din smartphone/surfplatta-modell  
(för att skanna QR-koder, använd applikationen Unitag)

För Apple-enheter För Android-enheter

Efter nedladdning och installation av appen APF Connect, visas 
en ikon på aktuell enhets skärm.

43.

Parkoppla smartphone/surfplatta med APF Connect-instrumentlåda

Vid första användningen av applikationen APF Connect, är det obligatoriskt att parkoppla  
instrumentlåda med använd smartphone/surfplatta. Denna parkoppling görs via en knapp som  
är placerad på ansluten instrumentlåda och Bluetooth-nätverket för de 2 enheterna.



Välkomst-sida Cover Control 

 Tryck på knappen med ditt finger

• Om koden är giltig, loggas du in på fjärrkontroll-sidan.
• Om koden är ogiltig, visas ett felmeddelande som ger 

information om korrekt utförande av proceduren.

APF Connect - Cover Control omfattas av 
ett säkerhetsprotokoll. För att öppna och 
stänga det automatiska poollamelltäcket, 
efterfrågas en säkerhetskod som du måste 
knappa in. (1234). 

PILOTEZ VOTRE 
COUVERTURE AUTOMATIQUE

CONFORME

NF P
90-308

À L A N O R M

E

APF BREAKING NEWS

APF CONNECT

CONNECT

STYR OCH REGLERA DITT AUTOMATISKA 
POOLLAMELLTÄCKE

44.

Nu när smartphone/surfplatta och 
modul är parkopplade, kommer mo-
dulen hela tiden att visas i listan över 
disponibla enheter vid aktivering av 
Bluetooth från smartphone/surfplatta. 
Därefter behöver ingen parkoppling 
utföras för de två enheterna, förutom 
i det fall en begäran om urkoppling 
gjorts eller vid borttappad enhet.

1. Smartphone/Surfplatta sätts i läge ”parkoppling” via Reglage av parametrar, tillvalet Bluetooth 
måste vara aktiverat. 

2. Synkronisera APF Connect-instrumentlåda med applikationen. För att göra detta, klicka på  
ikonen som finns längst upp till höger på skärmen.

3. Klicka på Parkoppling-knappen som finns på APF Connect-instrumentlådan. Knappen  
börjar då att blinka.

4. 4. APF Connect-Cover Control visas i listan över disponibla  
Bluetooth-enheter via smartphone,  
och det återstår bara att välja enhet.

Parkoppling-knapp Bluetooth 

Val av parkopplat automatiskt 
poollamelltäcke



Cover Control – fjärrkontroll-sida
Fjärrkontroll-sidan består helt enkelt av 2 pilar, varav en för öppning och en för stängning av det 
automatiska poollamelltäcket. 

Öppning av poollamelltäcket
Ett säkerhetsinformation-meddelande visas och raderas 
inom 4 minuter, genomsnittlig tid som behövs för att öppna 
er simbassäng.

Stängning av poollamelltäcket
Ett säkerhetsinformation-meddelande visas och raderas 
inom 4 minuter, genomsnittlig tid som behövs för att stänga 
er simbassäng.

”Tvingat”-läge
Om det av någon anledning, inte längre går att använda er  
smartphone eller surfplatta som fjärrkontroll för att öppna eller 
stänga ert poollamelltäcke, så finns det möjlighet att använda sig 
av ”tvingat”-läge där du kan utföra styrningen av det automatiska 
lamelltäcket från Cover Control-strömförsörjningsenhet. 

1. Tryck på instrumentlådans 2 knappar «pilarna» samtidigt under  
5 sekunder. Parkoppling-knappen börjar då att blinka.

2. Ni kan då öppna ert poollamelltäcke och samtidigt fortsät-
ta trycka på den blå pilen och stänga ert poollamelltäcke och 
samtidigt fortsätta trycka på den röda pilen. När åtgärden väl 
är slutförd, så släcks den blinkande knappen 1 minut efter den 
senaste nedtryckningen.

Tryck på knapparna 
samtidigt under 5 

sekunder

Vid förlust av säkerhetskoden
Tryck på parkoppling Bluetooth-knappen under 10 sekunder för att nollställa 

instrumentlådan. Koden återgår då till att vara 1234. 

RENGÖRING & SKÖTSEL

1 – Rengöring och skötsel av simbassängen som ombesörjs av fastighetsägare

• Rengöring av ert automatiska poollamelltäcke måste utföras minst 3 gånger per år med hjälp  
av ett milt, icke löddrande rengöringsmedel, som inte innehåller slipmedel och framförallt  
inte någon form av lösningsmedel.

• Det är förbjudet att använda grova tvättsvampar.
• Rengör aldrig balkarna eller motorns framsida med högtryckstvätt, eftersom det kan  

orsaka vatteninträngning.
• Kontrollera vattennivån. Om vattennivån är för hög, se till att göra en partiell  

vattentömning av simbassängen.
• Kontrollera säkerhetsfästena vid varje stängning av det automatiska poollamelltäcket.
• Vid värmebölja, rulla ut poollamelltäcket över vattenytan och se till att det är god  

vattencirkulation i simbassängen för att undvika alltför höga temperaturhöjningar på axeln/upp-
rullningsvalsen. Det skulle annars kunna orsaka oåterkalleliga deformationer på lamellerna.

• Det är absolut förbjudet att täcka över lamellerna utanför vatten, då det innebär risk för  
oåterkalleliga deformationer.
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2 – Driftsförhållande

3 – Saltelektrolys-behandling

Lång produktlivslängd för det automatiska poollamelltäcket uppnås genom permanent underhåll av 
vattnet, upprätthållande av vattnets pH-värde, TH, TAC och andelen behandlingsprodukt samt  
kontroll av behandlingsprocedurer, så att vattnet inte innehåller mikroorganismer, metalliska salter 
och derivat (koppar, järn, ...) som kan orsaka fläckar, oxidering och diverse försämringar.

Rekommenderade nivåer och värden för poolvattnet: 
pH: mellan 7,2 och 7,6. 
Klor: mellan 0,7 och 1,2 ppm (per miljondel) 
Brom: mellan 1 och 2 ppm
TH: mellan 15 och 25° 
TAC: mellan 10 och 30° 
ICA: mellan 30 och 50 ppm
Temperatur: Max 30 °C 
Det är oumbärligt och nödvändigt att känna till vattnets konstitution och kvalitet. 

• Om vattnet kommer från ett vattendistributionsföretag, måste vattnet uppfylla  
kraven i gällande normer och regelverk.

• Om vattnet kommer från en borrad brunn eller enskild brunn, så måste en vattenanalys utföras.

Vid högsäsong, i de fall när simbassängen är stängd, måste filtreringen fungera dagtid, för att i  
synnerhet blanda vattnet och på så vis undvika all hög temperatur på de första 20 cm av vattnet.
Om detta villkor inte respekteras, kan lamellerna svälla och till och med deformeras.

Vi avråder att använda sollameller i områden med stark solexponering. Innan iläggning och  
utplacering av lamellerna över vattenytan, måste lamellerna absolut vara skyddade från  
solexponering och värme.

Saltelektrolys: Det är viktigt att notera att behovet av klorproduktion från en saltelektrolys-apparat/
saltklorinator måste reduceras till minst 90 % när det automatiska poollamelltäcket är stängt. Det är 
nödvändigt att koppla ur/återkoppla saltelektrolys-apparat/saltklorinator i samband med stängning 
av poollamelltäcket. 

UNDERHÅLL
• Utför kontroll av lamellerna och byt ut de lameller som är skadade, har sprickor.
• Kontrollera reglage elektrisk gränslägesbrytare/ändlägesbrytare. 
• Kontrollera motorn. 
• Reservdelarna måste vara originaldelar, det vill säga de måste ha levererats av vårt företag.  

Garantivillkor upphör att gälla, med omedelbar verkan, om poollamelltäcket skulle ha  
modifierats i en verkstad som inte är vår verkstad och/eller med reservdelar som inte  
har levererats av oss.

• Utför månatlig kontroll av spännband axel/upprullningsvals / lamell och lamell /  
säkerhetsfästen. Byt ut dessa delar vid minsta tecken på brist eller försämring.
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SÄKERHET

Säkerhetsstandard: installatören måste följa samtliga säkerhetsregler för montering enligt vår rådgiv-
ning och våra instruktioner, uppfylla regelefterlevnad avseende villkoren i den franska säkerhetsstan-
darden NF P 90-308 samt meddela kunden om kundens skyldigheter och åtaganden när det gäller 
stängning av simbassängen efter varje användningstillfälle, i synnerhet när det gäller säkerhetsfästena.

Du skall ansvarsfullt och noggrant inhämta information gällande möjliga potentiella risker, i enlighet 
med våra instruktioner i vår installationshandbok, och måste använda säkerhetsfästena efter varje  
stängning av simbassängen.

Fastmontering av säkerhetsfästena tvärsöver simbassängen, utesluter risken för att ett barn kan ta sig 
in under det automatiska lamelltäcket.

I enlighet med gällande regelverk, måste sidoavstånd/svängrum utgående från sidorna vara mindre 
än 7 cm, vilket omöjliggör att ett barn kan passera under lamelltäcket. Elanslutningarna måste uppfyl-
la villkoren enligt gällande regelverk och vara installerade av en kompetent yrkesperson.

Professionell bassänginstallatör måste alltså överlämna ovannämnda installationshandbok/installa-
tionsinstruktioner till slutanvändaren (efter att ha gett användaren alla nödvändiga förklaringar och 
förtydliganden), så att slutanvändaren kan spara installationshandboken/instruktionerna för framtida 
konsultation.

1 – Allmänna säkerhetsråd
Simbassängen kan utgöra en allvarlig fara för barn. En drunkningsolycka kan inträffa snabbt. Om 
barn befinner sig i närheten av simbassängen, krävs det att man iakttar oavbruten vaksamhet och 
aktivt övervakar barnet, även om barnet är simkunnigt.

Konstant fysisk närvaro av en ansvarsfull vuxen person som övervakar barnet är oumbärligt  
när simbassängen är öppen.

Bifoga nedanstående piktogram och stryk under skyldigheter och åtaganden som vuxen person har 
gällande att alltid, oavbrutet övervaka barn som befinner sig i närheten av simbassängen.
• Lär dig första hjälpen-åtgärderna.
• Memorera och affischera viktiga telefonnummer till räddningstjänst och andra nödnummer  

i närheten av simbassängen: 

Räddningstjänst: 112
Giftinformation  
Akut: 112 Ej akut: 010-4566700
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CONSEILS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

vII. CONSEILS DE SÉCURITÉ

TRèS IMPORTANT
-  Attention : Même en possession d’une couverture automatique destinée à sécuriser votre piscine en hiver, les 

facteurs de risque ne peuvent jamais être totalement supprimés.
-  Cette couverture automatique ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n’a pas 

pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le 
facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

- Un enfant se noie en moins de 3 minutes.
-  Avertissement : “Attention la sécurité n’est assurée qu’avec une couverture automatique fermée, verrouillée 

par les systèmes de verrouillage des lames en bout de bassin et correctement installée, conformément aux 
instructions du fabricant”.

- Toujours vérifier que le niveau d’eau du bassin reste constant et conforme aux préconisations du fabricant.
-  Respecter les niveaux d’eau minimum et maximum requis par le fabricant même pour la période d’hivernage.
-  La couverture automatique doit être systématiquement fermée en cas d’absence même momentanée du 

domicile.
-  Contrôler l’absence de baigneur ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la manœuvre.
-  Ranger les outils ou les clés nécessaires pour actionner les couvertures automatiques hors de portée des 

enfants.
- La mise en œuvre du mécanisme doit être entreprise par un adulte responsable.
- Il est strictement interdit de monter, marcher ou de sauter sur une couverture de sécurité.
-  Prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu’à la réparation 

de la couverture ou lors d’un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du 
bassin ou en cas d’indisponibilité temporaire de l’équipement ou du bassin.

-  Il est impératif de ne pas arrêter en position intermédiaire ce qui peut entraîner un risque de coincement de 
corps, au niveau du coffrage de la couverture automatique, en cas de baignade.

CONSEILS DE SÉCURITÉ PROPRES AUX COUvERTURES

Cette couverture automatique est un produit de sécurité conforme à la norme NF P 90-308, il est nécessaire 
de faire contrôler votre système de sécurité une fois par an par l’installateur

AvERTISSEMENT
La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants 
à proximité d’une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s’ils 
savent nager.
La présence physique d’un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.
Apposer le pictogramme ci-dessous soulignant le devoir des adultes de surveiller les jeunes enfants.

- Apprenez les gestes qui sauvent.

- Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours :
 -  Pompiers :  18 pour la France ou le 112 depuis un téléphone mobile,
 - SAMU : 15 pour la France,
 - Centre antipoison : +33 (0)1 40 05 48 48 pour la France.
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MYCKET VIKTIGT!

• OBS! Även om du har ett automatiskt poollamelltäcke som är avsett att tillhandahålla säkerhet 
för din simbassäng, så kan riskfaktorer aldrig undanröjas helt och hållet.

• Det är viktigt att ha i åtanke att detta automatiska poollamelltäcke inte utgör något substitut  
för vare sig sunt förnuft eller individuellt ansvarstagande. Poollamelltäcket är heller inte avsett  
att ersätta ansvarsfulla föräldrars och/eller vuxna personers uppmärksamhet och vaksamhet, vil-
ket förblir en viktig faktor när det gäller att skydda barn som befinner sig i närheten  
av simbassängen.

• Ett barn drunknar på mindre än 3 minuter.
• Varningsmeddelande: “Varning! Säkerhet uppnås endast med ett stängt poollamelltäcke, som är 

låst med lamellernas säkerhetslåssystem i änden av simbassängen och som är korrekt installerat 
och monterat, i enlighet med tillverkarens instruktioner”.

• Det är viktigt att alltid kontrollera att simbassängens vattennivå har en konstant nivå och  
är i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

• Det är obligatoriskt att alltid använda sig av den vattennivå som tillverkaren rekommenderar, 
även för övervintringsperioden.

• Det automatiska poollamelltäcket måste stängas systematiskt om du är bortrest från hemmet, 
även om du endast lämnar hemmet för en kort stund.

• Kontrollera att det inte befinner sig någon som badar i bassängen eller att det finns  
något främmande föremål i bassängen, före och under denna manöver.

• Förvara nödvändiga verktyg och nycklar för aktivering av det automatiska poollamelltäcket  
utom räckhåll för barn.

• Verkställandet av teknisk utförande/hantering av anordningen får endast utföras av en  
ansvarsfull vuxen person.

• Det är absolut förbjudet att ta sig upp på, gå på eller hoppa på ett poollamelltäcke.
• Om det uppstår ett fel eller driftproblem med det automatiska poollamelltäcket och felet  

gör att det inte går att stänga poollamelltäcket, vilket omöjliggör säkerhetsåtgärden för  
simbassängen, så måste alltid nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika att barn kan få  
åtkomst till simbassängen och dessa åtgärder måste vidtas oavbrutet ända tills det att  
reparation av poollamelltäckets utförts.

2 – Säkerhetsråd specifika för poollamelltäcket
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GARANTIVILLKOR

Garantivillkoren träder i kraft från och med leveransdatum för det automatiska lamelltäcket från vår 
anläggning. Poollamelltäcket måste installeras och monteras i enlighet med vår installationshandbok 
och användas enligt allmänt vedertaget bruk, i enlighet med gällande säkerhetsstandarder.

Garantiåberopande kommer inte att vara möjligt i följande fall: 
• Om man inte tagit hänsyn till och följt installationshandboken, utfört installationen på fel sett

som i sin tur innebär att poollamelltäcket skadas/fungerar sämre.
• Om man använder poollamelltäcket på fel eller dåligt sätt, vilket i sin tur innebär att lamelltäckets

prestanda försämras (se vår installationshandbok, avsnittet ”rengöring och skötsel”).
• Normalt slitage av lamelltäckets komponenter.
• Fel och skador till följd av transportskada, illvilja, bristfällig rengöring och skötsel, och i synnerhet

rengöring med olämpliga rengöringsprodukter (se vår monteringsanvisning, avsnittet ”rengöring
och skötsel).

Alla lamelltäcken som inte helt och hållet installerats och monterats i enlighet med vår  
installationshandbok, kommer inte att omfattas av garantivillkoren. Inget garantiåberopande 
skulle kunna innebära en förlängning av garantivillkorens varaktighet/giltighetstid.

Garantivillkoren gäller lamellernas flytkapacitet, täthet och rörlighet.

Garantivillkoren omfattar inte, skador på grund av hagel, blixtnedslag, storm, orkan, avseende 
det automatiska lamelltäcket funktionalitet i närvaro av flytande eller nedsänkta föremål.

Garantivillkoren omfattar inte bruna fläckar eller missfärgningar på lamellerna.

Garantivillkoren omfattar inte korrosion och upplösning på grund av vissa material, i synnerhet 
användning av elektrolys.

Alla reklamationer måste gå via er återförsäljare med rekommenderat brev och lamelltäcket skickas 
till oss för expertiskonsultation.

Garantivillkoren är begränsade till enbart utbyte av delar (arbetskostnad ingår inte), som bekräftats 
vara defekta av vårt företag. Ingen kompensation, skadeståndersättning eller kostnadsränta kan åbe-
ropas gällande orsakade materialskador eller fysiska skador.

Garantivillkoren och det automatiska poollamelltäckets överensstämmelsedokument upphör att 
gälla om lamelltäcket genomgår någon form av modifiering utanför våra verkstäder.

KUNDTJÄNST/TEKNISK SUPPORT 

Kontakta din återförsäljare för teknisk support.

Din installatör/vår tekniker kommer att hjälpa dig och dela med sig av expertis och fackkunskaper 
avseende felsökning, felavhjälpning och installationsrådgivning.
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Vid flera olika problem, börja med: 
• Att kontrollera alla anslutningar/kontakter gällande följande punkter: ledningar måste  

vara ordentligt fastskruvade i anslutningar/block/kopplingsplintar och brickor
• Nyckelomkopplare/-brytare
• Eldosa/Systemenhet

Att kontrollera alla spänningar på följande punkter: 
• Eldosa/Elektrisk systemenhet (ingång och utgång jordfelsbrytare) 
• Kopplingsdosa 

Att kontrollera att installationen av ert automatiska poollamelltäcke  
överensstämmer med installationshandboken gällande: 
• Kabel-sektion när det gäller avstånd 
• Position axel/upprullningsvals

FELSÖKNING 

 Viktigt: 
• Serviceperson måste vara kvalificerad och utbildad inom fackområdet.
• Det måste finnas tillgång till minst en voltmeter.
• Endast omnämnda instruktioner kommer att tas i beaktande vid ett felanalys-ärende.

Lamelltäcket fungerar vare sig i automatiskt läge eller i manuellt läge. 

Procedur: 
A - Vid aktivering av nyckelomkopplaren/-reglaget åt båda håll,  
hör du att reläerna ”knäpper” i eldosan/systemenheten?

Nej. Är ”Common-mode” korrekt anslutet på nyckelterminalen? 
Nej. Korrigera i enlighet därmed.

Ja. Med hjälp av en bit ledning, förbikoppla/parallellkoppla/shunta nyckelterminalen  
mellan Common-mode och Öppning (Ouverture), sedan Common-mode och  
Stängning (Fermeture). 

Hör du att reläerna i eldosan/systemenheten ”knäpper”? 
Nej. Retur av eldosan/systemenheten till verkstad.
Ja. Kontrollera ledning/anslutning mellan eldosan/systemenheten och  
nyckelomkopplaren/-reglaget och kontrollera nyckelomkopplaren/-reglaget.

Ja. Hör du att motorn snurrar när du aktiverar nyckelomkopplaren/-reglaget? 
Ja. Är motorn ordentligt installerad på axeln/upprullningsvalsen?  
Ja --> retur av motorn till verkstad,  
nej --> dra åt/montera fast motorn ordentligt igen. 
Nej. Vid aktivering av nyckelomkopplaren/-reglaget, finns det spänning på motorns  
anslutningsdon/kopplingsplint i eldosan/systemenheten? 
Voltmeter mellan röd och svart ledning mellan 5 och 28 Vdc enligt plan

B – Stämmer denna beskrivning? 
Nej. Retur av eldosan/systemenheten (felsökning och diagnostik avslutad) 
Ja. I kopplingsdosan, är det hela tiden detta spänning-värde? 
Voltmeter mellan röd och svart ledning mellan 5 och 28 Vdc enligt plan
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C- Stämmer denna beskrivning? 
Nej. Kontrollera status för ledningen/anslutningen mellan kopplingsdosan och  
eldosan/systemenheten.

Korrigera i enlighet därmed.
Ja. D - Är anslutningarna i kopplingsdosan korrekt utförda? 
Ledningar ordentligt anslutna till an anslutningsbrickorna och är det fuktfritt? 
Nej. Gör en komplett ominstallation av kopplingsdosan.
Ja. Retur av motorn till verkstad.

Lamelltäcket fungerar i ”tvingat”-läge och i manuellt läge. 
(Meddelande «Sensor-/Givarfel /Erreur capteur » på eldosan/systemenheten) 

Procedur: 
A - Kontrollera spänningen i kopplingsdosan:  
voltmeter mellan blå och brun givare/sensor måste visa 27 Vdc i manuellt läge.  
Testa i stannat läge och sedan i aktiverat 0 läge. 
Nej. Vid eldosans/systemenhetens strömförsörjningsterminal har sensor-kortet strömförsörjning? 
Voltmetern mellan blå och brun givare/sensor måste visa ± 27 Vdc i manuellt läge.  
Testa i stannat läge och sedan i aktiverat läge.
Nej. Retur av eldosan/systemenheten till verkstad (felsökning och diagnostik avslutad) 
Ja. Kontrollera status för ledningen/anslutningen mellan kopplingsdosan och  
eldosan/systemenheten.
Ja. Går sensor-signalen nr 1 i kopplingsdosan ända upp till eldosan/systemenheten? 
Spänning mellan blå och vit sensor när poollamelltäcket är i rörelse i manuellt  
läge (mellan 11 och 27 Vdc).

B – Stämmer denna beskrivning? 
Nej. Retur av motorn till verkstad (felsökning och diagnostik avslutad)
Ja. Går sensorsignalen nr 2 i kopplingsdosan ända upp till eldosan/systemenheten? 
Spänning mellan blå och orange givare/sensor när lamelltäcket är i rörelse i  
manuellt läge (mellan 11 och 27 Vdc) 

C – Stämmer denna beskrivning? 
Nej. Retur av motorn till verkstad (felsökning och diagnostik avslutad) 
Ja. Är anslutningarna korrekt utförda i kopplingsdosan? 
Ledningar ordentligt anslutna till anslutningsbrickorna/kopplingsplintarna och är det fuktfritt? 

D – Stämmer denna beskrivning?
Nej. Gör en komplett ominstallation av kopplingsdosan (felsökning och diagnostik avslutad)
Ja. Retur av motorn till verkstad (felsökning och diagnostik avslutad) 
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