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Välj en lämplig plats för poolen, väl dränerad och med marken fri från vassa stenar, rötter och
annat som kan skada poolen, sätt en pinne eller skruvmejsel och ett måttband i centrum och
mät ut poolens radie som bilden visar, samt ytterligare en radie plus 20 cm.

Använd sprayfärg eller krita för att märka upp poolområdet.

Bild 1
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Avlägna allt gräs och vassa stenar och annat som kan skada i poolområdet.

Bild 2

Ta hjälp av ett vattenpass och en planka och kontrollera att poolområdet är jämt och i våg.

Packa grunden väl

Använd ett vattenpass och kontrollera så grunden är i våg

Bild 3
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Lägg under en cementplatta (försänk) eller en träplatta under fäst-plattorna för att
de inte skall gräva ner sig i sanden.

Mät och kontrollera radien på er pool.

Bild 5
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Flytta undan en väggkanal så att ni lättare kan köra in sand eller stenmjöl
in i mitten av poolområdet. Akta så att sanden inte kommer ner i väggkanalerna
och stödplattorna. Det försvårar montaget av poolväggen. I tabellen kan ni se
ungefär hur mycket sand ni behöver till er poolstorlek.

Bild 6

Sprid ut materialet och se till att sandbädden är i våg med ett vattenpass och en bräda,
spraya lite vatten och packa sandbädden väl. Använd en bredspackel för att få ett fint
underlag att arbeta på.

Återmontera den borttagna väggkanalen. Nu skall poolväggen monteras.
Obs! Det krävs minst 3 st. personer för detta moment.Placera poolväggen inne i
poolen på en kartongbit eller träskiva för att den inte skall gräva ner sig i sandbädden.
Börja i mitten av en fästplatta/stolpe. Obs! För att skimmer och inlopp inte skall
hamna mitt i en stolpe så det mycket viktigt att poolväggsskarven hamnar mitt i en
fästplatta. De förgjorda håltagningarna i slutet på poolvägen är för skimmer och inlopp.
Och det är också där ni skall installera pumpen och filtret. Montera väggkanalerna
provisoriskt för att ge lite stabilitet till poolväggen under montaget.
Montera väggkanalerna provisoriskt för att ge lite stabilitet till poolväggen under montaget

BBild 7

51 Vi rekommenderar att ni fäster upp väggen med krokr och rep
mellan poolväggen och marken , se bild

Vi rekommenderar att ni fäster upp väggen med krokar och rep mellan poolväggen
och marken, se bild.
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Om poolväggen blir för lång eller för kort, finns det möjlighet att justera genom att
anpassa väggkanalerna i stödplattorna som bilden visar .

När bägge ändarna på poolväggen går ihop används 2-3 skruvmejslar för att hålla
väggen på plats. Skruva ihop skruvförbandet som bilderna visar, använd silvertejp
och tejpa över skruvskallarna inne i poolen så att de inte kan skada linern.

Bild 8

Om ni använder en bottenmatta mellan linern och sand/stenmjölet så är det nu dags
att lägga ut den och skära till den efter bottenformen, se till att inga vassa stenar eller
annat skräp kommer emellan sanden och duken.

Det är nu dags att göra sandvallen längs poolväggens nederdel och poolbotten se bild,
detta för att förhindra att poolduken (linern) skall pressas in under väggkanalerna,detta
kan göras med uppblött sand, eller med färdiggjorda triangelformade plastbitar som kan
köpas till som extra tillbehör. Vallen bör vara ca 15cm bred och15cm hög.

Bild 9



w w w . p o o l m a n s . s e 13

Om poolväggen blir för lång eller för kort, finns det möjlighet att justera genom att
anpassa väggkanalerna i stödplattorna som bilden visar .

När bägge ändarna på poolväggen går ihop används 2-3 skruvmejslar för att hålla
väggen på plats. Skruva ihop skruvförbandet som bilderna visar, använd silvertejp
och tejpa över skruvskallarna inne i poolen så att de inte kan skada linern.

Bild 8

Om ni använder en bottenmatta mellan linern och sand/stenmjölet så är det nu dags
att lägga ut den och skära till den efter bottenformen, se till att inga vassa stenar eller
annat skräp kommer emellan sanden och duken.

Det är nu dags att göra sandvallen längs poolväggens nederdel och poolbotten se bild,
detta för att förhindra att poolduken (linern) skall pressas in under väggkanalerna,detta
kan göras med uppblött sand, eller med färdiggjorda triangelformade plastbitar som kan
köpas till som extra tillbehör. Vallen bör vara ca 15cm bred och15cm hög.

Bild 9



w w w . p o o l m a n s . s e14

Vill man använda metoden “att suga ut” all luft mellan poolväggen och linern när
man monterar linern(poolduken) kan det göras på följande sätt : Använd en vanlig
dammsugare ,ej industrimodell, då den kan bli för stark och skada linern.
Tejpa runt dammsugarslangändan så att inga skarpa kanter kan skada linern innan ni
sätter slangändan mellan poolväggen och linern eller in i hålet för skimmern eller inloppet,
tejpa runt slangen i hålet så att det blir lufttätt.

Bild 10

Tejpa igen det andra hålet, se bilden.
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Se till att sidosömmarna i botten kommer upp på vallarna (se bild).

Hängliner

Det finns 2 olika upphängningar,av poolliners, den vanligaste är HÄNGLINER med
en färdigsvetsad kant som hängs upp på poolväggen. Den andra är en ÖVERLAPPSLINER
som läggs omlot över poolväggens kant ca 15 - 20 cm.

Om ni installerar en ÖVERLAPPSLINER sätt på dammsugaren för att kontrollera att linern
är bra centrerad, efter det stäng av dammsugaren. Korrigera sedan linern som bilden visar.
Obs! Utan skor..

Bild 12

Överlapsliner

Fäst plåtbenen (2) på fästplattorna (5) med 2 skruvar.

Stick in väggkanalerna (6) i fästplattorna (5) och se till att det är ett 1,5 cm avstånd mellan
väggkanalerna.
Montera fast fästplattorna och väggkanalerna på linern och plåtväggen. Knacka ner dem
försiktigt.

Bild 13
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Kontrollera att plåtbenen är vertikala med ett vattenpass, justera och korrigera
om det behövs.

Fäst sedan även de övre fästplattorna i plåtbenen med skruv.

Lägg ut och skruva sedan fast sargplåtarna se bilden.

Bild 14

Montera fästplattorna (3) och plastkåporna (4) i skarven mellan sargplåtarna.

Bild 15
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Instruktion: Sandfilter typ OKU – MMC – SHOTT

Sandfiltret består av:

Filtertank med avtappningsplugg i botten.

Centralrör med dysor eller med diamantdysa.

3-6-vägs Centralventil med o–ringspackning

2 st Halvmånsformade fäststycken att fästa filtertanken med centralventilen (OKU och SHOTT)

Filtersand

Manometer

Installation

Filtret skall försiktigt lyftas på plats. Undvik stötar eller att släpa filtret, då filtrets botten kan
skadas. Placera filtret på stadigt, fast underlag så nära poolen som möjligt och så att filtret
är lättåtkomligt för skötsel.När filtret är på plats, fyll på sand enligt följande:

1. Provmontera centralventilen på filtertanken och fixera för att få rätt läge vid rörmontage.
Observera avtappningspluggens läge för dränering.

2. Demontera centralventilen.
3. Se till att nedre delen av stamröret sitter i tankens centrum. Dysorna skall sitta på nedre

delen av stamröret. Kontrollera att alla dysor sitter på plats och inte är skadade.
4. Täck över stamrörsöppningen med burk eller tejp, så att sanden inte rinner ner i

stamröret vid påfyllningen.
5. Fyll tanken med sand till 2/3 av tanken och sedan fyll vatten, centrera stamröret

vid behov. Sanden skall vara ren och av hög kvalitet. Lämplig kornstorlek: 0,6 - 0,8 mm.
och ev. grovsand 3,0 - 5,0 mm. Skall även grovsand användas hälls den i först och efter
det finsand.

6. Jämna ut sanden och se till att stamröret sitter mitt i tanken.
7. Tag bort tejp från stamröret.
8. Kontrollera att packningen under centralventilen är fri från sand.
9. Montera centralventilen.
10.Smörj gängorna med fett. Drag åt muttrarna korsvis måttligt (alternativt spännringen).

För hård åtdragning kan skada filtertanken.

OBS! ÄNDRA ALDRIG CENTRALVENTILENS POSITION HANDTAG UTAN ATT
FÖRST STÄNGA AV PUMPEN!

...............................................................................................................................................................
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Anslutningar

Installera kulventiler på pumpens sug- och returledningar samt avloppsuttag så nära filtret
som möjligt.
1. Pumpens sugsida anslutes till bräddavloppet eller bräddavlopp och bottenavlopp.
2. Pumpens trycksida skall anslutas till “PUMP” på centralventilen.
3. Uttaget “POOL” anslutes till returledningen (poolens inloppsmunstycke).
4. “AVLOPP” är uttag för filtrets backspolningsvatten som skall anslutas till golvbrunn alt.

dagvattenledning, som förmår att svälja motsvarande cirkulationspumpens kapacitet.

Igångsättning

OBS! Stäng alltid av pumpen innan läget på centralventilen ändras!

1. Fyll poolen tills vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.
2. Fyll vatten i pumphuset för silkorgen. OBS! Pumpen får inte startas utan vatten,

eftersom axeltätningen då kan skadas.
3. Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.
4. Ställ pilen på centralventilens handtag på BACKSPOLNING/BACKWASH. Tryck ned

änden på handtaget samtidigt, så underlättas vridningen.
5. Starta pumpen. När pumpen sugit ut luften ur sugledningen i 1-3 minuter och vattnet

passerar siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet
i siktglaset är klart. OBS! Eventuell elektrisk värmare skall då vara frånslagen.

6. Stanna pumpen.
7. Vrid handtaget till RENSPOLNING/RINSE, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder.

Stanna sedan pumpen, vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge.
8. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen.

Rengöring av filtersand

Efter ca 5-10 dagar, eller när manometern på filtrets pumpsida ökat ca 0,2 bar sedan föregående
backspolning, rengöres filtret enligt följande:
1. Stanna pumpen.
2. Stäng ventilerna på sug- och returledningarna.
3. Öppna locket på pumpen och töm silkorgen.
4. Sätt på locket.
5. Öppna ventilen till avloppsuttaget.
6. Vrid över handtaget till BACKSPOLNING/BACKWASH.
7. Öppna ventilerna till sug- och returledningarna.
8. Starta pumpen. OBS! Elektrisk värmare skall då vara frånslagen. Filtret skall nu spolas ca

1-2 minuter, eller tills vattnet i siktglaset är klart.
9. Stanna pumpen.
10. Vrid handtaget till RENSPOLNING/RINSE, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder.

Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge.
11. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen samt eventuell elektrisk värmare.
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Montering av Lampan - Inloppsmunstycke - Ytvattenrenere.

Till sist monteras Ytvattenrenaren när vatten nivån har kommit till det stora rektangulära för upptagna
hålet för ytvattenrenaren.Montera ytvattenrenaren genom att skruva fast den genom poolduken.
Obs! Skär inte upp hållet i poolduken utan monrera först ytvattenrenaren klart och efter det skär hålet
med ralblad eller kniv.

Om det finns en dubbel packning till ytvattenrenaren så dela på den med ett rakblad, så att ni får en
packning bakpå plåten och den andra på duken inne i poolen. Använd gärna lite silikon vid montage av
pool lampa - inlopp och ytvattenrenaren.
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Sprängskiss belysning Halogen 75W/12V

1. Frontring
2. Lampglas
3. Packning
4. Halogenlampa
5. Lampkabel med sockel 1,8 m
6. Lamphus
7.
8. Plastring
9. Gummipackning 2 st.

Kabeltätning

Montageinstruktion Poolbelysning

1. Borra ett hål med sk "dosborr" 78 - 80 mm på den plats ni vill montera lampan.
(lämpligast på en kortsida och ca 30 cm ner från kanten på poolen och på en
sida i poolen som inte gör att lampan bländar)

2. Borra även hålen för skruvarna , använd gummipackning (9) eller plastringen
(8) som mall.

3. Fäst en gummipackning (9) på utsidan av poolen och en på insidan av poolen
på poolduken ( följ hålbilden)

4. Den vita lampnichen (11) skall sitta på utsidan av poolen på
gummipackningen (9) och den svarta plastringen (8) skall sitta inne i poolen på
gummipackningen (9) , Den vita lampnichen (11) förbinds med skruvar den
svarta plastringen (8) genom poolväggen.( Använd eventuellt lite silikon på
gummipackningarna)

......................................................................................................................................
Från poolens insida blir följden : Svarta plastringen (8) - gummipackning (9)
mot poolduken - POOLVÄGGEN - gummipackning (9) mot utsidan av poolen
och lampnichen (11)

.....................................................................................................................................

10. Poolvägg och poolduk
11. Lampnich
12. Kabelrör
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Den kemiska reningen

Poolvattnet skall vara klart och helt rent från all smuts, såväl synlig som osynlig. Den synliga smutsen avlägs-
nas huvudsakligen via poolens filter. Den osynliga smutsen är inte bara bakterier, som kan föröka sig mycket 
snabbt och skapa problem, utan också alger och svampar av olika slag som sprids till poolen, där de finner en 
gynnsam livsmiljö. Dessa bekämpas och kontrolleras med hjälp av kemiska medel. 
För att skapa ett gnistrande klart och rent vatten behöver poolen kemiskt behandlas avseende:

Desinfektion
Poolvatten desinficeras för att döda organismer som bakterier, alger och svampar. Poolkemikalier “bränner ut” 
föroreningar och gör vattnet glittrande och friskt. De mest använda och effektivaste är medel med klor eller 
brom. 

pH-justering
Desinficerande medel fungerar optimalt inom ett smalt pH-område. Vattnet skall varken vara för surt eller för 
basiskt. Poolen och människokroppen trivs bäst om vattnets pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6.

Algbekämpning
Algmedel hindrar algerna från att etablera och föröka sig i poolen. Alger, som redan etablerat sig, tas bort med 
extra mycket klor (chockklorering). Vid regelbunden klorering behöver poolvattnet normalt inte behandlas med 
algmedel

Flockning
En bra filtrering av poolvattnet gör att det behövs mindre kemikalier för att vattnet skall bli rent och klart. 
Flocknings- eller klarningsmedel bildar större partiklar av mikrosmutsen, så att de kan fastna i filtret. Endast 
pooler med sandfilter kan flockas.

Dagsklorering
Dagsklorering är det effektivaste sättet att desinficera poolvatten. Kalciumhypoklorit i små tabletter löser sig 
sakta och avger klor till poolvattnet. Lägg kloret i bräddavloppet eller i en flytande dispenser. Chockklor är 
samma preparat som Dagsklor men i granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger snabb och kraft-
full klorförhöjning i poolvattnet. Dagsklor och Chockklor höjer vattnets pH-värde. Balansera pH med pH-sän-
kande medel varje vecka och efter varje chockklorering.

Veckoklorering
Kloreringen utgår från långtidsverkande triklorisocyanursyra s.k. Veckoklor. Tabletter om 200 g smälter sakta 
och desinficerar kontinuerligt poolvattnet. Normalt räcker en tablett till 20 m3 vatten i en vecka. Lägg tablet-
ten i en dispenser. Kontrollera fritt klor med testset. Om värdet ligger under 1,0 ppm (mg/l), tilläggsklorera 
med Chockklor. Dosering med Veckoklor rekommenderas i områden med relativt hårt vatten, som t.ex. delar av 
Uppland, Bergslagen, Gotland och Skåne. Veckoklor innehåller ett klorstabiliseringsmedel (cyanursyra) men 
ingen kalk, som riskerar att ytterligare öka kalciumhårdheten och leda till en eventuell kalkutfällning i poolen. 
Vid användning av Veckoklor rekommenderas att regelbundet chockklorera med kalciumhypoklorit. Veckoklor 
sänker vattnets pH-värde, vilket kan balanseras med Chockklor.

Veckosyre (klorfritt alternativ)
Veckosyre är ett alternativ till klordesinfektion av poolvatten. Produkten är baserad på koncentrerat aktivt syre, 
som desinficerar effektivt utan besvärande lukt.

Säkra Veckosyrets verkan genom att
a. filtrera vattnet extra rent med hjälp av flockningsmedel.
b. kontrollera algerna kontinuerligt med algmedel.
c. hålla pH-värdet under noggrann uppsikt.
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pH - Klor
pH
pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0-14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger ba-
siskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en simbassäng är 7,4 då detta motsvarar männis-
kans pH i ögon och slemhinnor samt ger en god klordesinfektion.

Lågt pH-värde ger:
- aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
- irriterade ögon och slemhinnor
- skador på poolduken

Högt pH-värde ger:
- sämre klordesinfektion
- hudirritation
- kalkutfällning
- grumlighet

Riktvärde är 7,2 - 7,6.
pH-värdet sänks med pH-minus (natriumbisulfat) och höjs med pH-plus (natriumkarbonat).

Klor
Klorpreparat indelas i organiskt och oorganiskt klor. Organiskt klor är triklorisocyanursyra (Veckoklor) och 
diklorisocyanursyra (snabblösligt och lämpligt till mindre bassänger). Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit 
(Dags- och Chockklor) och natriumhypoklorit (flytande).
Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det fritt klor, d.v.s. det an-
griper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet klor. Bundet klor 
(även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritationer på ögon och slemhinnor.
För att reducera det bundna kloret chockkloreras poolen med kalciumhypoklorit. Den tillfälligt höga klorhalt 
som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänk-
ningspreparat. Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. bad-
frekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek.
För att mäta klorhalten används testset. De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver 
man mäta det totala kloret. Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret.
Vid användning av organiskt klor (Veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen. Vid cyanursyrahalter över 100 
ppm (mg/l) kan klorblockering inträffa, vilket gör kloret verkninglöst. Cyanursyra tas bort genom spädning med 
nytt vatten från det kommunala nätet.
Cyanursyra fungerar som klorstabilisering, vilket gör att t.ex. solen inte bryter ner kloret. Därför är det lämpligt 
att i utomhuspooler ha en cyanursyranivå på 10-20 ppm (mg/l).

Riktvärden:
Fritt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Bundet klor: 0-0,5 ppm (mg/l)
Totalt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Cyanursyra: 0-50 ppm (mg/l)
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Total alkalinitet - Kalciumhårdhet

Total alkalinitet (TA)

Total alkalinitet är ett mått på mängden alkaliska ämnen i vattnet, som gör att vattnets pH-värde inte kan ändras på
ett kontrollerat sätt. Lågt TA-värde gör vattnet aggressivt och ger snabba pH-svängningar. Högt TA-värde ger
svårjusterat pH-värde, grumlighet och kalkutfällning. Riktvärde vid användning av Dagsklor eller Chockklor

(kalciumhypoklorit) är 60-100 ppm (mg/l) och vid Veckoklor (triklorisocyanursyra), Halobrom och aktivt syre
90-125 ppm (mg/l).

Total alkalinitet sänks med natriumbisulfat och höjs med natriumbikarbona

Kalciumhårdhet (KH)

Kalciumhårdheten är ett mått på mängden kalk som är upplöst i vattnet. KH-värde lägre än 100 ppm (mg/l) benämns
mjukt vatten och drar till sig kalk från t.ex. betongen i gjutna pooler och kakelfogar med söndervittring som följd,
samt gör vattnet aggressivt.
KH-värde högre än 300 ppm (mg/l) benämns hårt vatten och ger kalkutfällning. Kalkutfällning ger kalkbeläggningar
på poolens väggar, rörledningar och maskinella utrustning. Riktvärde är 100-300 ppm (mg/l).

Kalciumhårdheten sänks genom spädning med nytt vatten från kommunala nätet och höjs med kalciumklorid.

Problem och lösningar

Symptom Orsak Åtgärd
Röda ögon Felaktigt pH Justera pH-värdet
Hudirritation Högt bundet klor

(otillräckligt med fritt klor) Chockklorera med kalciumhypoklorit
små tabletter eller klorgranulat

Kalkavlagringar
Kalkavlagringar på väggar, För högt pH Justera med pH-sänkande medel
ledningar, filter och elvärmare

Högt klorvärde
Hår och baddräkter bleks För mycket klor illsätt klorsänkningsmedel
Eventuell ögonirritation Felaktiga testvärden Kontrollera testutrustningen

Alger
Gröna alger, grönt vatte, För lite klor Justera pH och chockklorera
hala ytor, grumligt vatten
Punkter av svarta alge Justera pH, skrubba ytorna med

klorlösning.Tillsätt algmedel.

Hög klorförbrukning
Ovanligt hög förbrukning Stort antal badande Chockklorera med kalciumhypoklorit
av desinfektionspreparat Stark nedsmutsning

Hög temp. i luft och vatten
För liten mängd stabiliseringsmedel
i poolen Tillsätt cyanursyra
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Grumligt vatten
Grumligt vatten Tecken på algbildning Chockklorera med kalciumhypoklorit

Grönt vatten
Grönt vatten Alger Chockklorera med kalciumhypoklorit

Missfärgat vatten
Brunt Järn 1. Justera pH-värdet
Svart Mangan 2. Chockklorera med kalciumhypoklorit
Blågrönt Koppar 3. Flocka poolvattnet med flockningsmedel

Avstängning inför vintern

Stängningen är lämpligast att göra när temperaturen i poolvattnet är under + 10 gr C.
I temperaturer över + 10 grader kan alger bildas i poolen.

Ta bort allt grövre skräp i poolen med håven och dammsug ordentligt.

1. Töm ytvattenrenarens silkorg på löv och skräp samt pumpens förfilter.

2. Backspola filtret ordentligt.

3. Kolla Ph och klorvärdet, justera om det behövs.

4. Tillsätt WINTER CLEAN i en hink med lite vatten, följ anvisningarna på förpackningen och sprid ut
medlet i hela poolen. Låt det blandas med poolvattnet i 2 timmar.

5. Stäng av pumpen, och sätt filtret i vinterläget.

6. Töm ner vattennivån till ca 6 cm under inloppsmunstycket (eller lampan sådan finnes)

7. Töm slangarna mellan ytvattenrenaren och pumpen och slangen
mellan filtret och inloppsmunstycket. Töm även eventuell värmare – dosator.
Ta bort eller häng upp poollampan ovanför vattenlinjen.
Finns värmepump så bör ni spola ur den helst med varmt vatten vid stängning.

8. Öppna bottenpluggen på filtret och töm ut allt vatten och gör detsamma med pumpen.
(Man kan även öppna mellan filtertanken och filter ventilen någon decimeter så sandbädden får lufta ur.)

Täck över poolen med högprofilerade vinterplåtar, och se till att ordentlig avrinning kan ske från plåten.


