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Instalace ví řivé vany 
 
 
Výkonové parametry 
 
Jmenovité nap ětí:   třífázové 230/400V 50/60 Hz 
Maximální pracovní proud:  3x16 A 
Napěťová odolnost:   1250 V/min. bez průrazu 
Izolační odpor     >= 200M Ω 
Odolnost v ůči vod ě (krytí)   IPX5 
Ochrana proti zasažení elektrickým proudem:  prvního stupně 
 
 
Zatížitelnost 
 
Topení:  230 V / 3 kW / 13,6 A 
Ozon:   230 V / 50-60Hz / 80 mA 
Blower:  230 V / 0,9 kW / 6,3 A 
Čerpadlo č.1:  R1 - 230 V / 2,2 kW / 10 A R2 - 230 V / 0,45 kW /3,2 A 
AUX čerpadlo 2  :  230 V / 2,2 kW / 10 A 
Celkový p říkon:    8,1 kW / hodina 
Třída ochrany:       1 
Žárovková podvodní lampa:  12 V stř. / 10 W 
Rádio:  frekvenční rozsah (FM: 87,0 – 108,0 MHz) 
Maximální výstupní výkon:  20 W 
Reproduktory odolné proti vlhkosti 
 
Příprava a možnosti elektrického zapojení - st řídavý t řífázový proud 3x 400V/16 A. 
Zajistěte, aby vířivá vana byla vždy připojena k obvodu chráněnému proudovým chráničem 
s reziduálním proudem 0,03 A. Je-li nutné vyměnit pojistku, je nutné použít pojistku stejného typu 
jmenovité hodnoty. 
 
!!! ZAŘÍZENÍ MUSÍ ZAPOJOVAT POUZE OSOBA S ODBORNOU ELEKTRO  KVALIFIKACÍ 
V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 50/1978 SB. !!! 
RAVA K ELEKTRICKÉMU ZAPOJENÍ 
• Zapojení ví řivých van 400V~ 
Od výrobce jsou vířivé vany připraveny pro elektrické připojení 400V~ (střídavý proud). Pro toto 
připojeni je nutný jistič 3 x 16A / charakteristika C (je součástí dodavky). Vana je od výrobce vybavena 
proudovým chráničem potřebných parametrů. 
 
• Zapojení ví řivých van 240V~ (nedoporu čujeme) 
Vanu lze elektricky připojit i na 240V~ (střídavý proud) za určitých podmínek. Při elektrickém zapojeni 
vany na 240V~ je nutná výměna původně dodaného jističe 3 x 16A za jistič 40A 240V~. V případě 
tohoto typu zapojeni je třeba počítat s dostatečným elektrickým příkonem (elektricky příkon cele 
budovy, domu). Pokud není zajištěn dostatečný elektricky příkon je možné elektrické připojení vany 
pomoci jističe 20A 240V~. V tomto případě musí být provedena úprava v elektrickém zapojení vířivé 
vany. Při tomto způsobu zapojení bude funkčnost vířivé vany omezena. Omezení funkčnosti znamená, 
že nebude možné současné spuštění všech čerpadel a elektrického topení vany. Tedy bude možné 
buď spuštění všech čerpadel, nebo spuštění elektrického topení. 
V každém p řípadě může být provedeno elektrické p řipojení ví řivé vany pouze osobou                 
s příslušnou kvalifikací. 
 
Příprava místa pro instalaci ví řivé vany 
Obecně: vířivá vana musí být instalována na rovnou dostatečně pevnou základovou desku to              
s ohledem na nosnost stavby. V případě instalace vířivé vany v exteriéru doporučujeme zhotovení 
betonové monolitické základové desky o minimální síle (tloušťce) 10 cm. Vždy je nutno nosnost 
základové desky také zvolit s ohledem na velikost a váhu vířivé vany, poraďte se se svým stavebním 
dozorem. Váha vířivé vany je uvedena v technických údajích o vířivé vaně. 
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Doporu čuje se instalovat  odpovídající odpadní systém v p řípadě přetečení vany. 
 
1. Instalace ví řivé vany v interiéru 
Pokud vaši vířivou vanu umísťujete do interiéru, mějte na paměti některé speciální požadavky. Kolem 
lázně se bude shromažďovat voda, takže podlahové materiály musejí poskytovat dobrou adhezi a je 
nezbytné dobré odvodnění, aby se zabránilo shromažďování vody kolem vany. Při budování nové 
místnosti pro vířivou vanu se doporučuje instalovat odvodnění do podlahy. V důsledku instalace lázně 
se přirozeně zvýší vlhkost, voda se může dostat do předmětů ze dřeva a způsobit hnilobu, plesnivění 
nebo jiné problémy. Proto potlačte vlivy vzdušné vlhkosti na obnažené dřevo, papír atd. v místnosti. 
Aby se tyto účinky minimalizovaly, nejlepším řešením je zajistit v prostoru vany co nejlepší větrání. 
 
2. Instalace ví řivé vany v exteriéru  
Pokud je vířivá vana instalována v exteriéru, je nutné dodržení bezpečnostních opatření. Základní 
požadavky na bezpečné provozování vířivé vany jsou především protiskluzové dlažby (podlahy), 
odvodnění místa instalace v případě dešťových srážek, přepuštění nebo přetečení vody ve vířivé 
vaně. Z těchto důvodů doporučujeme místo instalace přizpůsobit těmto podmínkám. 
 
Příprava k elektrickému zapojení 
Pro připojení na třífázový střídavý proud je nutné použít jistič 16A s charakteristikou C. Zajistěte, aby 
vířivá vana byla vždy připojena k obvodu chráněnému proudovým chráničem s reziduálním proudem 
0,03 A. Je-li nutné vyměnit pojistku, je nutné použít pojistku stejného typu jmenovité hodnoty. 
 
Instalace ví řivé vany 
Upozorn ění: umíst ění vířivé vany musí být provedeno dle norem platných v p říslušných 
státech v ČR dle ČSN 33 2000-7-701 
 
Obecn ě: pro vlastní instalaci, elektrické připojení a první zprovoznění doporučujeme využít 
profesionální služby odborně vyškolených techniků. Pokud se rozhodnete instalovat vířivou vanu 
vlastními silami, postupujte dle níže uvedeného doporučení. 

1. Opatrně odstraňte veškerý obalový materiál ,ve kterém Vám byla vířivá vana dodána a vířivou 
vanu uložte na předem zhotovené místo instalace. 

2. Demontujte čelní panel, který se nachází na straně ovládacího panelu vířivé vany. Demontujte 
vrchní kryt elektrické rozvodnice, pod kterým je umístěn jistič, proudový chránič a zemnící 
svorka. Vlastní připojení příslušným přívodním kabele smí provádět pouze osoba s odbornou 
kvalifikací. 

3. Protože Vaše vířivá vana byla během výrobního procesu důkladně testována, tedy je možné 
že v technologických částech vířivé vany a na jejím povrchu zůstalo určité procento nečistot 
doporučujeme nejdříve povrchy vířivé vany očistit vhodným způsobem. Pro toto čištění 
doporučujeme použít vlažnou vodu. Povrch zásadně čistěte pomocí vhodných měkkých 
utěrek, zabraňte použití jakýchkoli hrubých abrasivních prostředků a textilií, které by mohly 
způsobit poškození povrchů lázně. Pokud se rozhodnete použít jakýkoli čistící prostředek, 
nesmí být tento prostředek agresivní vůči povrchům lázně. 

 
1. Napln ění vířivé vany vodou 
Vířivou vanu naplňte dostatečným množstvím vody. Hladina vody ve vířivé vaně nesmí nikdy klesnout 
pod úroveň skimmeru. Pokud při naplňování vody do vířivé vany zjistíte jakýkoli únik vody, přerušte 
naplňování do odstranění závady. 
 
2. Spušt ění elektrického napájení ví řivé vany 
Pokud je vířivá vana připojena pohyblivým přívodem, nesmí být přívodní vodič vystaven jakémukoli 
zatěžování ostrými předměty, nebo jinými vlivy. V tomto případě doporučujeme provést uložení 
přívodního vodiče do ochranného obalu (chráničky). Zapněte příslušný jistič určený pro vířivou vanu. 
 
3. Zásady údržby kvality vody ve ví řivé van ě 
Pro bezproblémový provoz vířivé vany je nutné dodržet několik zásad. Jednou z těchto zásad je           
i pravidelná výměna celkového objemu vody v lázni. Doporučujeme provést výměnu vody minimálně   
1 x za 3 měsíce a to i s přihlédnutím na frekvenci provozování a využití vířivé vany. Pro zjištění kvality 
vody v lázni používejte testery, které je možné získat od Vašeho prodejce. Tímto testerem je možno 
měřit (analyzovat) celkovou alkalitu TA, kalciovou tvrdost (CH) a hodnotu Ph a je nutno tyto hodnoty 
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dodržovat. Hodnoty doporučené výrobcem jsou: TA do 125 ppm, CH do 150 ppm a Ph v rozmezí 
7,0 – 7,6. V běžných evropských podmínkách je voda pro běžného uživatele již upravena 
dodavatelem vody z běžných rozvodů a tedy hodnoty alkality a kalciové tvrdosti jsou většinou 
v normě. Přesto je ale možné, že hodnota Ph nemusí odpovídat našim doporučením, tedy hodnotám 
Ph v rozmezí 7,0 – 7,6. Ve většině případů tedy budou hodnoty Ph vyšší než je uvedeno. Pro snížení 
hodnoty Ph je možné použít chemický prostředek s označením Ph-. Praktická rada: pro jakékoliv 
měření kvality vody v lázni doporučujeme provádět tato měření po ukončení běžného cyklu filtrování 
a čištění vody (minimálně 2 hodiny), tedy nikdy neprovádět měření ihned po použití vířivé vany. Pokud 
by bylo testování hodnot kvality vody provedeno ihned „po koupání“ budou hodnoty Ph i výrazně 
zkreslené. 

4. Naprogramujte řídící jednotku ví řivé vany pomocí ovládacího displeje
Je-li vše v pořádku, můžete začít programovat řídicí jednotku vířivé vany. Po naprogramování vířivou
vanu zakryjte a nechte stabilizovat její teplotu. Pravidelně kontrolujte výšku hladiny vody ve vířivé
vaně.

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení) 2002/96/EC, toto 
zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.


