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Zestaw monta¿owy 

Zestaw monta¿owy typu Taifun, Taifun kompakt i Taifun Duo
Sk³ada siê z: jednego elementu monta¿owego wykonanego z br¹zu, jednej z³¹czki PG 9 z kablem 
ochronnym dla wê¿yka pneumatycznego, jednej rury G  dla wê¿a powietrza; dostêpne uziemienie. 
Zestaw mo¿e byæ montowany zarówno z przodu jak i z ty³u œciany betonowej.

?

Zestaw monta¿owy, kod 7610050 (240 mm)
Zestaw monta¿owy, kod 7611550 (150 mm)

Te zestawy s¹ odpowiednie dla gruboœci 
œcian 240 mm lub 150 mm.
Dla grubszych œcian mo¿na zastosowaæ 
przed³u¿enie, kod 7925050.



Zestaw monta¿owy, kod 7611050 (250 mm)
Zestaw monta¿owy, kod 7611850 (130 mm)

Te zestawy s¹ odpowiednie dla gruboœci 
œcian 250 mm lub 130 mm.

Zestaw monta¿owy, kod 7613050

Ten zestaw jest odpowiedni dla gruboœci 240 
mm. Dla grubszych œcian mo¿na zastosowaæ 
przed³u¿enie, kod 7925050.



Zestaw monta¿owy typu Junior i Junior kompakt
Sk³ada siê z: jednego elementu monta¿owego wykonanego z br¹zu, dwóch z³¹czek PG 9 z kablem ochronnym 
dla wê¿yka pneumatycznego; dostêpne uziemienie. Zestaw mo¿e byæ montowany zarówno z przodu jak i z ty³u 
œciany betonowej.

Zestaw monta¿owy, kod 8000050

Ten zestaw jest szczególnie 
odpowiedni dla œcian o gruboœci 
240 mm.

Zestaw monta¿owy, kod 8011050

Ten zestaw jest szczególnie odpowiedni dla œcian o gruboœci 250 mm. 



Zestaw monta¿owy typu Tornado
Sk³ada siê z: jednego elementu monta¿owego wykonanego z br¹zu, jednej z³¹czki PG 9 z kablem 

ochronnym dla wê¿yka pneumatycznego, jednej rury G  dla wê¿a powietrza z wbudowanym 

wtryskiwaczem i uziemieniem. Zestaw mo¿e byæ montowany zarówno z przodu jak i z ty³u œciany 
betonowej.

½ 

Zestaw monta¿owy, kod 8100050

Ten zestaw jest odpowiedni dla gruboœci
œcian 240 mm. 
Dla grubszych œcian mo¿na zastosowaæ 
przed³u¿enie, kod 7925050.



Instrukcja instalacji

UWAGA: Czêœci wmontowane w beton nie mog¹ mieæ bezpoœredniego kontaktu 
z wzmocnieniem! Wszystkie elementy metalowe musz¹ byæ 
odpowiednio po³¹czone i uziemione.

Przyk³ad umieszczenia w szalunku

poziom wody

Instrukcja instalacji
Zestaw monta¿owy nale¿y umieœciæ tak, aby linia œrodokowa dyszy znajdowa³a siê pomiêdzy
200 a 250 mm poni¿ej poziomu wody. Otwory mo¿na z ³atwoœci¹ wykonaæ przy pomocy wiertarki. 



Dodatki do zestawu monta¿owego

Przed³u¿enie G 2 kompl. Przed³u¿enie G 2 kompl.1  

Zestaw k¹towy 45 , G2 kompl.  ° Zestaw k¹towy 45 , G2  kompl.  ° ½

Zestaw k¹towy 90 , G2 kompl.  ° Zestaw k¹towy 90 , G2  kompl.  ° ½



P³ytka zaœlepiaj¹ca
kompl. do zestawu
Taifun.
Basen p³ytkowy.

P³ytka zaœlepiaj¹ca
kompl. do zestawu
Junior.
Basen p³ytkowy.

P³ytka zaœlepiaj¹ca
kompl. do zestawu
Tornado.
Basen p³ytkowy.

Z³¹czka RG PCW G2
63GZ/DN 50 z nakrêtk¹

Z³¹czka RG PCW G2
75GZ/DN 65 z nakrêtk¹

½

Czêœci z PCW musz¹ zostaæ wyszlifowane przed instalacj¹ w betonie.



Przyk³adowa instalacja

Przyk³adowa instalacja zestawu k¹towego 90 , kod 7940050/7945050 (Taifun)  °

Przyk³adowa instalacja (Taifun Duo) basen z rynn¹ 

przelewow¹, zestaw k¹towy 45  , kod 7930050/7935050°

Przyk³adowa instalacja (Taifun) basen z rynn¹ przelewow¹, 

zestaw k¹towy 45  , kod 7930050/7935050°

Zestaw k¹towy

poziom wody
poziom wody

Jeœli rynna jest g³êbiej lub ni¿ej, zestaw nale¿y zamontowaæ tak, aby poziom wody do 
dyszy wynosi³ 200 - 250 mm. 



Zestaw monta¿owy do basenów gotowych

Zestaw monta¿owy kod 7614050 (153 mm), 
kompl. z nakrêtk¹ (1) i uszczelk¹ (2).

Zestaw monta¿owy kod 7614150 (160 mm),
kompl. z nakrêtk¹ (1) i uszczelk¹ (2).

Zestaw ko³nierzy do basenów gotowych, 
kod 7986050 kompl.:

ko³nierz 

uszczelka
nakrêtka

uszczelka



?

Zestaw monta¿owy kod 8001050 (145 mm)
kompl. z nakrêtk¹ (1) i uszczelk¹ (2).

Zmiany techniczne zastrze¿one



?
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