Instruktionsmanual
Användning & installation

Observera att detta är ett föränderligt dokument och
att nya versioner kan komma att publiceras
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Introduktion

Med den korrekta förberedelsen och vården kommer ditt nya spa
att ge dig många år av glädje och avkoppling.
Denna handbok har utvecklats för att förse dig med informationen
om förberedelser, installationsvård och drift av ditt nya spa. Ta dig tid
att noggrant läsa hela handboken för att säkerställa att dina
spaberedningar utförs korrekt.

Se till att du bekantar dig med de viktiga
säkerhetsinstruktionerna innan du använder ditt spa.

Sid 1

Huvudfunktion & produktegenskaper

Ergonomi: Produkten levereras med speciellt framtagna säten som är

konstruerade enligt ergonomisk teknik. Olika typer av strålar i sätet hjälper till
med kroppsterapin. Justera massageffekten genom att justera reglagen
och luftregulatorn.

Blower funktion: (vissa modeller) Slå på Blowern, specialdesignade
luftstrålar kommer att blåsa en massa förvärmd luft för att ge dig ett skönt
och behagligt bubbelbad.

Värmefunktion: Ditt spa levereras med värmare, när användaren ställt in

temperaturen, börjar värmaren att hålla temperaturen till den inställda temperaturen
och se till att spat är tillgängligt för hela säsongen.

Filter och cirkulationsfunktion: Ditt spa levereras med filter som rengör

vattnet effektivt, medan systemet kör programvaran automatiskt.

Ozongenerator: Eliminerar bakterier genom att frisätta ozongas i vattnet.
(Läs mer om Ozon på sida 17)

Aromterapi funktion: Vissa modeller levereras med aromterapi funktion.
(Läs mer på sid 12)

Belysning: Ditt spa levereras med vattentät undervattenslampa. RBG-färg och

läge via kontrollpanelen. Undervattenslampan ger inte bara belysning utan ger dig
också en känsla av välbehag.
Vissa modeller kommer också med små LED-lampor längs karets övre kant.

Wifi: Vissa modeller har wifi som tillval. (separat informationsblad)
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Viktig säkerhetsinformation 1-2
Det är viktigt att bekanta dig med allmänna spabadsäkerhet- och
vattenbehandlingsprocedurer. Var noga med att bekanta dig med innehållet nedan:



Placeringskrav: Se till att spat inte är i lågt eller översvämbart läge: eftersom brist
på säker elektrisk utrustning kan vara farlig för spaanvändare.



Risk för elektriska stötar: Liksom vid alla elektriska apparater finns det risk

för elektriska stötar. Bakom panelen finns kontrollenheten som driver spabadet.
Locket till enheten ska alltid vara stängd, likaså panelen. Om det inträffar att vatten
hamnar på kontrollenhetens kretsar, slå genast av strömmen. Se till att avlägnsa
vattnet från de utsatta delarna innan du slår tillbaka strömmen.



Temperatur: Överstig inte vattentemperatur högre än 40°C . Högre vattentemperatur

kan orsaka belastning på kardiovaskulärsystemet. Om vattentemperaturen är högre än
40°C, ska du gå ur spat och kontakta återförsäljaren så snart som möjligt. Det
rekommenderas att vattentemperaturen inte ska vara högre än kroppstemperaturen, dvs
den genomsnittliga kroppstemperaturen 37.5°C



Hälsotillstånd:
Personer med diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdomar eller andra kardiovaskulära
tillstånd bör konsultera sin läkare innan du använder ett spa.
För att minska risken för att förorena vattnet och minimera hälsorisker, duscha
med tvål och vatten innan du använder spat.
Personer med öppna sår och någon typ av infektion bör inte använda spat.
Varmt vatten är en idealisk miljö för att sprida smitta, särskilt om sanitiseringsnivåerna
inte underhålls ordentligt
Kvinnor som är gravida bör konsultera sin läkare innan de använder ett spa.
Begränsa spa-användningen till högst 30-40 minuter åt gången.



Alkoholbruk och medicinering: Konsumtionen av alkohol i och runt spabadet

är en farlig praxis. Alkohol kan orsaka dåsighet och leda till att drunkna. Någon som
tar mediciner bör konsultera sin läkare innan spaanvändning.
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Viktig säkerhetsinformation 2-2



Barnsäkerhet: Barn får inte tillåtas använda spat utan en vuxens närvaro.



Förhindra halka: Var alltid försiktig när du går i och ur ett spa på grund av hala,

ojämna ytor. Handräcken och halkfria ytor hjälper till att minimera risken för skador.
I vissa fall kan det behövas steg för att göra det enklare att komma i och ur spat.


Elektriska apparater: Har aldrig elektriska apparater inom 2 meter från ett spa.



Väderförhållanden: Använd inte ett spa under svåra väderleksförhållanden,

t ex vid kraftig blåst, åskväder.


Ventilation: Om Spat inte är tillräckligt ventilerad kan vissa personer

uppleva halsirritationer. Se till att Spat är ordentligt ventilerad om du installerar
den i ett slutet område.



Kemikalier: Spa-kemikalier är nödvändiga för att kontrollera bakterier, förhindra
infektion och maximera ditt Spa och dess utrustning. Men i koncentrerad form kan
dessa kemikalier, som andra hushållskemikalier vara farliga. Hantera och använd
dem med försiktighet.
Se kem-produktens etikett för säkerhets- och hanteringsinformation.
En mer fördjupad förklaring om hur man använder kemikalier till ditt Spa finns i
Vattenhantering och underhåll.
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Förberedelser 1-2
Läs. och följ alla instruktioner steg för steg hur du ska gå tillväga när du får
ditt spa fram till att du kan ta ditt första härliga bad.
Anlita alltid en professionell fackman för att installera ditt Spa. Tillverkaren ansvarar inte för
skador som orsakats av felaktig installation eller installation av icke-kvalificerad personal.

Ställ ditt spa på en välplanerad och förberedd plats.
Tänk på att man ska komma åt alla serviceluckor runt om badet för att kunna utföra
service. Om du ska sänka ned ditt spa, tänk på att göra serviceluckorna lätt åtkomliga,
det åligger kunden att det finns fri åtkomst vid service. Skador som orsakats av
skadedjur omfattas inte av garantin.

VIKTIGT!
På grund av den kombinerade vikten av spa, vatten och användare är det oerhört
viktigt att basen som spat vilar på är jämn, och kan stödja vikten. Om spat är placerat
på en yta som inte uppfyller dessa krav kan skador på spat uppstå.
Skada som orsakats av felaktigt stöd omfattas inte av garantin. Det är spa-ägarens
ansvar att alltid försäkra sig om stödets integritet.
Val av plats:
Vid val av idealisk utomhusplats för ditt spa föreslår vi att du tar hänsyn till:
1. Vägen till och från ditt spa (det här borde vara fritt från skräp så att
smuts inte enkelt hamnar i spat.
2. Närheten till träd och buskar (löv, barr och bark kan sätta igen
vattencirkulationen vilket kan leda till pumphaveri.
3. En skyddad miljö (mindre vind- och väderexponering kan leda till sänkta drift- och
underhållskostnader.
4. Det är att föredra att inte placera spat under ett taköverhäng eftersom det avrunna
vattnet kommer att förkorta spalockets livslängd.
Placering inomhus:
För inomhusinstallationer, var noga med att göra föreskrifter för korrekt ventilation.
När spat används kommer stora mängder fukt att frigöras. Detta kan skada vissa ytor över
tiden. Om du har några frågor angående placering eller installation av ditt spa, kontakta din
auktoriserade spa-återförsäljare.

Viktig anmärkning:
Lämna inte ditt spa i direkt solljus under längre perioder. Om det lämnas utsatt för direkt
solljus kommer det att skada ditt spa. Det föreslås att du inte bara har det hårda locket
över ditt spa när det inte är i bruk men också använder överdragsskyddet.
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Förberedelser 2-2
Kontrollera.
Vid frakt och leverans kan ditt spa utsättas för vibrationer.
Ta bort alla sidopaneler och kontrollera att all ser intakt ut och efterdra samtliga
kopplingar mellan rör, pump och värmare med hjälp av handkraft (detta bör även
upprepas 2-3 dygn efter att ditt spa har nått önskad temperatur)

På vissa modeller är luftpumpen transportsäkrad med plaststripes, i sådant
fall skall den monteras på röret och säkras med skruven (behöver ej tätas)
Du hittar en märkning på panelen, som under bilden. Det är där blowern ska
installeras. Öppna panelen, ta bort stripsen som håller fast blowern.
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Installation av el
Elanslutning 3x16A 400V
Anvisningar finns i locket på kontrollboxen som är placerad bakom luckan under
kontrollpanelen. Kabeln borras in genom botten på lämplig placering under panelen,
kontrollera på insidan så att det är fritt.
Slå aldrig på strömmen till ditt spa utan tillräckligt med vatten i det!
Alla el-installationer skall göras av behörig fackman för att garantin skall gälla,
faktura eller annan dokumentation skall kunna uppvisas vid garantianspråk.
Du kan hitta en märkning
"CONNECTION POWER SUPPLY" på en av
panelerna. Det är där kontrollboxen är installerad.

När du har öppnat panelen ser du kontrollboxen.
Öppna sedan locket på kontrollboxen genom att
lossa på två skruvar. Anslutningen skall göras
enligt schematisk bild som du finner på lockets
insida.
OBS!! Om anslutningen inte görs enligt
kontrollboxens anvisningar kommer inte
spabadets alla funktioner fungera och
utrustningen kan ev. ta skada.

Anslutningen skall göras enligt schematisk bild som du finner på lockets insida.
OBS!! Om anslutningen inte görs enligt kontrollboxens anvisningar kommer inte
spabadets alla funktioner fungera och utrustningen kan ev. ta skada.
OBS!! Var noga med att kontrollera så att jord och nolla (N) sitter på rätt plats
samt att samtliga kablar sitter korrekt monterade.
Jordkabel MÅSTE anslutas på elboxen jordningscentral, se boxens vänsterkant.

Sätt tillbaka boxens lock med skruv, och sätt ytter- panelen på plats igen.
Sätt inte på elen eller starta spabadet innan det är fyllt med vatten

Elinstallationen skall göras av en behörig elektriker. Detta skall kunna styrkas av
badets ägare. Elanslutningen skall ske via en fast anslutning och föregås av separat
jordfels-brytare till spabadet. Vi rekommenderar även en säkerhets-strömbrytare i
anslutning till badet.
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Vattenfyllning / Tömning
Att göra ett vattentest är alltid att rekommendera.
Har du egen brunn är detta alltid en anledning till att vara extra uppmärksam, då
dessa ofta har förhöjda halter av exempelvis kalk och järn.
Fyller du med vattenslang bör du spola ett tag innan du tar vattenprov eller fyller ditt spa
så att eventuella bakterier från vattenslangen spolas bort.
Fyll upp vatten till ca 15cm under översta kanten på badet.


Innan du fyller ditt spa, kontrollera att alla kopplingar är åtdragna,
de kan vibrera loss under transport.



Kontrollera att dräneringsventilen är i stängt läge.



Kontrollera att alla jetmunstycken är öppna. Vrid medurs för att aktivera dina jets.



Fyll ditt spa med vatten. Måste fylla vatten genom filtret för att förhindra
luftblock i pumparna.

Tömning:

Vi rekommenderar att vattnet byts minst var tredje månad vid normalt användande
(2-4 ggr i veckan). Vattnets kvalitet och vårdande spelar också en faktor i hur ofta
vattnet behöver bytas ut.
 Dräneringventilen är placerad på framsidan av bottenbasen.

Detaljer för dränering är följande:

1. Ta bort locket
på dräneringsröret.

2. Skruva fast

dräneringsslangen.

3. Dra i slangen

så att röret kommer
ut ca: 5cm

4. Vrid slangen

motsols för att
öppna dräneringen.

För snabbare tömning använd dränkpump. Nytt filter rekommenderas vid vattenbyte, ett
dåligt filter försämrar vattenkvaliten avsevärt. Tömning av ditt spa rekommenderas INTE
under den tid på året som det kan vara risk för minusgrader.
Frysskador omfattas ej av garantin.
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Driftsättning

Slå på strömmen. Ditt Balboa Nordline Spa kommer nu automatiskt att söka efter
förinställda värden och efter ca 5min startar priming mode (PR). När denna
process är klar efter ca 10 15min så kommer ditt spa att automatiskt börja värma
vattnet till den förinställda temperaturen 37 grader. Rör inga knappar under
Priming Mode för då avbryts programmet, när aktuell vattentemperatur visas i
displayen så är det klart.

Programläge. Under normala förhållanden rekommenderas programläge Std
(standard mode).
Välj bara Ecn (ecocomy) eller SLP (sleep) om ni inte skall använda badet på ett
par veckor eller längre.

Testa PH-värdet och reglera så att det hamnar mellan 7,2 - 7,6 vänta minst 15
minuter innan nästa steg i behandlingen, som är att tillsätta klor

Klorera vattnet. Följ instruktionen på förpackningen.
Doseringen står alltid angiven på förpackningen.
När du har tillsatt klor i ditt spa trycker du igång pumparna med hjälp av knapparna
”JETS1 och JETS2” i ca 15min för att få cirkulation på vattnet. Locket skall vara
borttaget i minst 30 minuter efter att du tillsatt klor, annars skadar kloret lock och
kuddar.

Nu är själva driftsättningen klar, det ända som återstår är att vänta tills spat uppnår
önskad temp, värmen ökar med ca en till två grader i timmen, sen är det klart första
badet
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Kontrollpanel 1-2
Viktigt: Slå ALDRIG på strömmen innan du fyllt ditt spa med vatten!

Fullständig användarinstruktion för just din kontrollpanel
finns för nedladdning och utskrift på badspecialisten.se
TP800

TP600

SpaTouch2

WARM / COOL: Temperatur
Den förinställda badtemperaturen är inställd på 37 grader. Notera att den uppmätta
temperaturen visas bara när systemet har varit igång i minst 2 minuter.
För att visa den önskade temperaturen, tryck på ”Warm” eller ”Cool” en gång. Ändra
önskad temperatur genom att trycka på ”Warm” eller ”Cool” fler gånger medans
gradantalet blinkar på LCD displayen. Varje knapptryck på ”Warm” eller ”Cool”
knappen kommer då att antingen höja eller sänka gradantalet på den valda
temperaturen. Temperaturen går att ställa mellan 26,0 - 40,0 grader celsius.
JETS: Vattenmassage
För start och stopp av vattenjetmassage, pumparna slås av automatiskt efter 15 minuter
AUX: Luftpump/vattenfall/fontän
Start och stopp, pumpen stängs av automatiskt efter 15 minuter
LIGHT: Belysning
Belysning på/av, stängs av automatiskt efter 4 timmar
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Kontrollpanel 2-2
Mode:
Program ändras genom att trycka på knapparna ”Warm” och ”Mode” växelvis, valt
mode blir det man stannar på. Väljer man Std visas bara temperatuen i displayen, väljer
man Ecn eller SLP så blinkar det mellan valt mode och aktuell temperatur.

Standard Mode är det normala programmet för att bibehålla den önskade temperaturen.
Notera att den uppmätta temperaturen visas bara när systemet har varit igång minst 2
minuter. ”Std” kommer att visas en kort stund på displayen när du väljer Standard mode
sedan visas endast temperaturen.
Economy Mode värmer ditt spa till den valda temperaturen endast under filter och
reningscykeln. ”Ecn” kommer att visas växelvis med temperatur på displayen.
OBS! Detta program rekommenderas inte vid uppvärmning och normal användning
Sleep Mode (SLP) sänker temperaturen med 10grader från den valda temperaturen och
värmer endast under filter och reningscykeln.
OBS! Detta program rekommenderas inte vid uppvärmning och normal användning

Förinställda filter renings cykler:
Den första filter renings cykeln börjar ca 5 minuter efter att ditt Balboa Nordline Spa har
fått strömmen påslagen och kommer fortsättningsvis starta var tolfte timme.
I början på var cykel startar alla pumpar och blowern under ca 5min. För att undvika att
badet låter under nattetid så är det lämpligt att återstarta genom att bryta och slå på
strömmen, tex. Kl 21.00 därefter kommer cykeln fortsättningsvis att startas
kl 21.00 och kl 09.00 dagligen.
Hur länge cirkulationspumpen skall gå varje gång är programmerbart 2, 4, 6 och 8
timmar men även för konstant rening (FILC), det förinställda värdet är 4 timmar.
För att programmera, tryck ”Warm” eller ”Cool” sedan ”Jets 1”. Tryck ”Warm” eller
”Cool” för att justera. Tryck ”Jets 1” för att avsluta.
Frostvakt:
När systemet upptäcker att temperaturen är under 6,7 grader står det ”ICE” i display
och alla pumpar kommer att starta växelvis tills det att vattnet når 7,2 grader och
sedan ytterligare 4 minuter.

Fullständig användarinstruktion för just din kontrollpanel
finns för nedladdning och utskrift på nordline.se
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Reglage / Aromterapi
Blower/luftpump (vissa modeller)
Alla våra luftpumpar är utrustade med värmare som förvärmer luften innan
den blåses in i vattnet. Det sparar mer energi än att värmaren ska arbeta
hårdare för att bibehålla vattnets temperatur.

Luftreglering

Luftreglering påverkar trycket på dina strålar genom att lägga till luft. Du kan ha mer än en
luftkontroll på ditt spa, som var och en kommer att kopplas till en viss grupp av strålar.
Genom att öppna en luftreglering när pumpen är på kommer luft att dras in i vattenflödet.
När luftreglaget vrids medurs, minskar massagen av massagestrålarna.
När den vrids moturs, kommer den att öka kraften hos massagestrålarna.
Obs! För bättre värmeeffektivitet, stäng av luftkontrollerna.
Luftfläkten kan kyla ner spa-vattentemperaturen.

Zon-reglering/flödesreglering
Med zon-reglering kan du styra vattnet som
strömmar ut från en viss zon. Om du vrider på
manövervredet justerar du massagekraften på
olika platser.

Aromterapi (vissa modeller)
Kapseln är den del som tillsätter aromterapiolja.
Vrid behållaren moturs för att sänka eller medurs
för att öka tillförseln av aromoljan.

Oljepatron
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Skötsel & underhåll 1-2
Byte och rengörning av filter.
Filtret skall rengöras minst varannan vecka men det är helt avgörande hur ofta man
använder badet och hur ren man är när man stiger i. När filtret inte längre renar
tillfredsställande skall det bytas mot ett nytt (minst 2ggr per år).

Lamellfilter typ 1 (patron)

1.

2.

4.

5.

3.

Installation
1. Ta bort skyddsplasten på filtret.
2. Placera rörinsatsen i filtret.
3. Skruva fast insatsen med brickan.
4. Sänk ner och skruva fast filtret.
5. Till sist sänk ner locket.

Lamellfilter typ 2 (gängad) Skruvas direkt ner i filterbehållaren

Rester av tvättmedel och upplösta delar från baddräkter och kemikalier kommer att
samlas i ditt badvatten. Normalt så blir vattnet svårt att balansera efter fyra till sex
månader (beroende på nyttjande grad)
och bör då bytas ut. Att duscha utan tvål innan du använder badet och endast använda
badkläderna som är tvättade utan tvättmedel hjälper till att reducera rester av tvättmedel i
ditt badvatten. Skumproblem beror oftast på en ökning av organiska föroreningar i ditt
badvatten mestadels av kroppsoljor och kosmetiska. Om du använder ditt spa regelbundet
med en hög badbelastning kommer vattnet att behöva bytas ut oftare.
Skötsel av kuddar:
Dina spakuddar kommer garantera flera års komfort om de behandlas med omsorg. De har
placerats ovanför vattenlinjen för att minimera de blekande effekterna av klorerat vatten.
För att utöka spakuddarnas livslängd bör kuddarna tas bort och rengöras utanför
spabadet. Smuts kan tas bort med en mild tvål och vattenlösning. Skölj ALLTID av
spakuddarna noggrant för att ta bort eventuella tvål rester.
Om ditt spa inte skall användas under en längre tid eller när vattnet i ditt spa
chockkloreras skall kuddarna tas bort tills nästa gång ditt spa skall användas.
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Skötsel & underhåll 2-2
Skötsel av ytskiktet:
Ditt Balboa Nordline Spa har ett glasfiberförstärkt Aristech Acrylics hölje.
Fläckar och smuts fäster vanligtvis inte på akrylen. Behövs det rengöras används
en mjuk trasa som enkelt tar bort den mesta smutsen. Hushållskemikalier är
skadliga för ditt spas akryl och förstör balansen i vattnet.
Järn och koppar i vattnet kan ge upphov till fläckar på ytskiktet.
Skador på akrylhöljet orsakade av kemikalier omfattas inte av garantin.

Rekommendation för längre uppehåll:
Om du planerar att vara borta 14 dagar eller mer
1. Justera PH värdet efter behov
2. Chockklorera (läs instruktionerna på förpackningen)
3. Sänk temperaturen till 26 grader och ändra program till Sleep Mode (SLP)
Vid hemkomst:
1. Chockklorera ditt spa med spa klor 1msk/1000L vatten.
(läs på förpackningens baksida).
2. Återställ temperaturen till den normala. Ändra program till Standard (Std)
Spalocket:
Tvätta med milt rengöringsmedel med jämna mellanrum för att spara på sömmar
och ytskikt. Utsätts locket för klorgaser skadas fuktspärren som skyddar
isoleringen mot att absorbera fukt.
Det är din skötsel och underhåll av badet som slutligen avgör hur länge ditt bad
och dess olika delar håller. Regelbundet underhåll kommer att hjälpa dig att
skydda din investering

VIKTIGT:
Minst en gång per år skall sidorna på badet lossas för en inspektion av alla
komponenter. Inga läckage, torrt och rent. Titta så att det är fritt från skadedjur
som möss och insekter. Känn på anslutningarna vid värmare och pumpar så att
de är lagom hårt dragna med handkraft.
Anmärkningar mot fel skall göras omedelbart efter att felet upptäckts.
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Miljö & hälsa
Varning! Låt aldrig barn vistas i närheten av badet utan översikt av någon vuxen.
Hälsorisker:
Äldre personer, småbarn, gravida, personer med lågt/högt blodtryck, diabetes, epilepsi eller hjärt-/
kärlsjukdom, bör inte bada ensamma alternativt kontakta läkare innan användning av ditt spa. Bada
inte för länge, eftersom värmen kan göra dig dåsig och illamående. Tänk särskilt på detta då du
badar de första gångerna innan man är van. Bada aldrig i mer än 40 grader Celsius. 37-38 grader
brukar vara lagom. Undvik att konsumera alkohol medan du badar i ditt spa eftersom att alkoholen
i kombination med värmen kan göra dig mycket påverkad och föranleda dåsighet och risk för
drunkning. Likaså bör starka mediciner undvikas i samband med nyttjande av ditt spa. Förvara
kemikalier svalt och torrt, och utom räckhåll för barn. Samtliga elinstallationer SKALL utföras av
behörig elektriker. Ditt Balboa Nordic Spa får INTE användas om något är skadat.
Vattnet
Det finns flera faktorer som påverkar vattnet och vattenmiljön. Idealet är ett balanserat och rent
vatten, som också är hälsosamt. Grov smuts tex. löv och insekter som hamnar i vattnet och flyter i ditt
spa får man lättast upp med handen eller med en håv. Grov smuts som ligger på botten suger du
lättast upp med en vakuum sug. Den mindre smutsen kommer renas genom filtrering av vattnet och
eliminering via kemikalier. Ett vatten har i sig en sammansättning som skiljer sig från plats till plats.
Detta bör du vara medveten om innan du fyller i ditt spa, eftersom att detta är grunden till hur miljön i
badvattnet kommer att kunna skötas. Vatten från egna brunnar kräver ofta extra uppmärksamhet
då dessa ofta har förhöjda halter av till exempel järn och kalk.
Likaså kan vattnet i ditt spa förorenas av nedfall såsom regn, löv och pollen, om det står ute i
trädgården. Alla dessa tillsatser i vattnet stör den naturliga vattenbalansen och påkallar ett behov av
rening. Ett väl anpassat reningssystem finns permanent i ditt spa och är ett måste för att sköta
vattenrenhållningen. Ett filter tar hand om den mindre smuts som tillkommer i vattnet. Filtret skall
dock rengöras och bytas med jämna mellanrum beroende på hur mycket badet används. Ditt Balboa
Nordic Spa kan även innehålla ozonrening som hjälper och intensifierar klorets verkan i
reningsarbetet. Ditt spa skall täckas med locket när du inte badar, vilket förhindrar nedfall och behåller
vattenmiljön mer intakt. Filtret i ditt spa och den inbyggda ozonreningen är inte tillräckligt för att sköta
reningen av den smuts som ändå tillsätts. Därför skall desinficering med kemikalier också göras. PHvärde: Det är viktigt att du använder rätt kemikalier och att du använder dem i rätt mängder. Mer
kemikalier behöver inte innebära bättre verkan, utan kan istället bli onödigt belastande på
miljö, ekonomi och större risk för den som badar. En huvudregel är att du ska se på
vattnet hur det ser ut. Ett klart, ofärgat vatten är oftast ett bra badvatten, medan ett grumligt och
missfärgat vatten skall testas före bad. En nyckel till att uppnå god vattenmiljö är att
ha ett balanserat PH-värde mellan 7,2 - 7,6. Är nivån lägre är vattnet surare och aggressivt, och kan
ge skador på ditt spa samt irritera hud och ögon. Med högre PH-värde
finns risk för dålig reningseffekt, grumligt vatten, kalkutfällning och algtillväxt. PH-värdet skall alltså
ligga mellan intervallet 7,2 - 7,6. Är PH-värdet inom rätt intervall är det
mottagligt för desinficeringsmedel som klor – klor är alltså inte verksamt vid fel PHvärde. KLOR:
Poolvatten desinficeras med klor för att eliminera organismer som bakterier, alger och svampar och
gör vattnet glittrande och friskt. Klor finns i olika former för olika ändamål, bland annat veckoklor
(multiklor) och chockklor.
Veckoklor, multiklor. Kloreringen utgår från långtidsverkande triklorisocyanursyra s.k. veckoklor.
Klorpuckarna placeras i bräddavloppet eller i en dispenser. Multiklor innehåller även flockningsmedel
och algmedel.
Kalciumhypoklorit chockklor. Granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger snabb och
kraftfull klorförhöjning i poolvattnet. Chockklor höjer vattnets pH-värde.
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Vattenvård

Vattenvård Problem, Orsak, Åtgärd:
PH värdet är svårt att ändra
För låg alkalinitet:
Mät och ändra om nödvändigt med Alkalinitet +
Kalkavlagringar
För högt PH Kalciumhalt:
Sänk med PH Tillsätt mjukt vatten. Undvik klor med kalcium.
Hud och ögonirritation, klorlukt
Fel PH balans Testa vattnet och korrigera om
nödvändigt PH värdet. För lite fritt klor Chockklorera
Fritt klor försvinner snabbt
Mycket badande, föroreningar och hög temperatur:
Chockklorera
Rost på metalldelar För
lågt PH Höj med PH+
Alger, grumligt, grönt vatten
För lite klor Mät PH och justera om nödvändigt. Chockklorera.
Flocka vattnet. Kör pumparna minst en timme. Tillsätt lite algmedel.
Grumligt vatten
Begynnande algtillväxt Chockklorera.
För högt PH Mät PH och ändra efter behov.
Dålig cirkulation, rengör filtret.
Hög kalciumhalt, töm ut minst en tredjedel av vattnet och fyll i rent vatten.
Undvik klorprodukter som innehåller kalcium.
Blekta badkläder
För mycket klor Tillsätt rent vatten. Justera sedan om nödvändigt PH
Klart, brunaktigt eller blågrönt vatten
Hög järn eller kopparhalt
Mät PH värde och ändra efter behov. Flocka och kör med filterpump.
Fungerar inte detta måste man tömma spabadet helt och tillsätta rent vatten.
Skum, färgad vattenlinje
För mycket oljor, hudkrämer och rengöringsmedel
Använd skumdämpande medel eller chockklorera. Använda en anpassad trasa
eller svamp för att få bort beläggningar vid vattenlinjen.
För mycket algmedel.
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Ozon O³
Desinfektion med Ozon: Ozon, O³, är en oxiderande kemisk förening som är mycket
effektiv för desinfiction av vatten. Den största fördelen med ozon är att det inte lämnar
något kemiskt spår och är luktfritt. I allmänhet är spat utrustat med 1 ~ 2 ozongeneratorer
som producerar ozonjoner från syre i atmosfären. Detta är en automatisk process och den
resulterande produkten injiceras genom vattenstrålarna.
När ozon kommer i kontakt med föroreningar sker en oxidation. Den elektriska
laddningen i ozonmolekylen skapar en "mikroskopisk explosion" som effektivt tar bort lukt,
mögel, virus och bakterier, samt oskadliggör eller drastiskt minskar giftigheten hos vissa
gifter t.ex. arsenik. Återstående efter oxidation är i de flesta fall bara koldioxid och vatten
eller i vatten icke lösliga och till botten sjunkande metaller. Ozon är en av de mest effektiva
oxidationsagenter som finns.
I vatten är ozon ej skadligt. Ozon bryts mycket snabbt ner i vatten till syre!

Kontaktinformation
Besöksadress:
Lertagsgatan 8
69434 Hallsberg

Telefon:

019-125580

e-post:

info@badspecialisten.se
info@nordline.se

Webb:

www.badspecialisten.se
www.nordline.se
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