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 Belangrijk!  

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing alvorens met de montage te beginnen. Gelieve 

uw gebruikelijke verkoper te raadplegen voor bijkomende informatie en raadgevingen 

betreffende de filters, het onderhoud van het water en de toebehoren. Omwille van de 

voordurende technische evolutie van dit produkt reserveren we ons het recht om wijzigingen 

in het produkt aan te brengen ter verbetering van de prestaties.  

Aanwijzingen betreffende de installatie en de montage  

U heeft zonet een technisch produkt gekocht dat eenvoudig en zonder moeilijkheden te 

bedienen is, indien met enkele voorzorgsmaatregelen in acht neemt. We vragen u daarom 

om de volgende aanwijzingen grondig te lezen. Om de monoblock te laten werken heeft 

men een skimmer nodig (apparaat dat op de oppervlakte zuigt). Het kan hier gaan om een 

ingebouwde skimmer (ingebouwd in de stalen wand) of om een verhoogde skimmer 

(bevestigd op de stalen wand). Om wisselstukken te bestellen, gelieve uw verkoper te 

contacteren en het type / referentie van de monoblock en de aankoopdatum mee te delen.  

 
Voorzichtig! Veiligheidsvoorschriften betreffende de elektrische installatie:  

1.  De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien. De 

elektrische voeding moet worden beschermd door een PRCD Aardlekschakelaar van 

30 mA. ( zie Blz 7 ) 

     Bovendien moet de aansluiting worden uitgevoerd volgens de gangbare Europese 

richtlijnen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van een 

slechte installatie of het niet naleven van de richtlijnen waaraan deze elektrische installatie 

moet voldoen.  

 

2.  Het aansluitingssnoer mag niet worden begraven.  
3.  Men moet er zeker van zijn dat het aansluitingssnoer niet is beschadigd (bijvoorbeeld door  
     de grasmaaier). Elk beschadigd aansluitingssnoer moet onmiddellijk worden vervangen.  
4.  Kinderen mogen zonder toezicht niet in de buurt van de monoblock blijven. De ouders zijn  
     verantwoordelijk voor hun kinderen.  
5.  Men mag de monoblock niet laten werken terwijl men in het zwembad aan het baden is.  

 

BEPALING VAN DE PLAATS VAN DE MONOBLOCK  

Bepaal de plaats van de monoblock tussen de skimmer en de sproeimond met een 

minimum ruimte van 3,5 meter tussen de wand van het zwembad en de monoblock. Maai 

het gras (naargelang de afmetingen van de monoblock) en plaats het oppervlak recht met 

behulp van een waterpas. Men raadt aan om de monoblock op genivelleerde platen te 

plaatsen (bijvoorbeeld betonblokken of gelijkwaardig). De monoblock mag nooit in een kuil 

of rechtstreeks op het gras worden geplaatst (risico op overstroming of verwarming van 

de pomp van de monoblock). Wanneer het zwembad gedeeltelijk of volledig is begraven, 

dan moet de monoblock worden geplaatst in een geventileerd filterlokaal dat langs het 

zwembad ligt begraven. Wanneer de monoblock in een begraven filterlokaal staat geplaatst, 

dan moet men ervoor zorgen dat er geen overstroming kan plaatsvinden.  



Men raadt aan om een basis met steentjes op de vloer van het lokaal aan te brengen 

teneinde een goede filtrering van regenwater en afvoer van water uit de zone te bekomen. 

Men raadt tevens aan om een waterafvoer in het lokaal te plaatsen indien er zich een 

overstroming zou voordoen (of een dompelpomp met schakelaar voorzien van een vlotter). 

Controleer dat het lokaal nooit hermetisch is afgesloten, omdat de pomp van de monoblock 

zou kunnen worden beschadigd omwille van de vorming van condensatie. De afmetingen 

van het lokaal moeten zodanig worden gekozen dat onderhouds- en reparatiewerken aan 

de monoblock gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd. De benodigde hulpstukken zoals 

buigzame slangen, metalen flenzen of filtratiezand (niet inbegrepen) kunnen in het 

gebruikelijk verkoopspunt worden verkregen.  

FILTER- EN POMPSAMENSTELLING  

De filter en pomp is samengesteld uit volgende onderdelen (afbeelding 1):  
1.  POMP  
2.  KLEP  
3.  O-RING  
4.  KRAAG  
5.  FILTER  
6.  KOLOM  
7.  FILTRATIE BUISJES  
8.  ONTLUCHTINGSSCHROEF  
9. CENTRERING (DEKSEL VAN DE KOLOM) 

10. VOETPLAAT - STEUN  

11. SLANG  

 



MONTAGE VAN DE FILTER  

 
1. Doe de kolom met de collector in de filter (afbeelding 2), sluit vervolgens de 

filtratiebuisjes aan op de collector (afbeelding 3).  
2. Plaats de collector op de bodem van de filter en voeg een beetje water toe om die te 

stabiliseren.  Men moet goed opletten dat het stervormige scherm goed op de bodem 
staat gecentreerd en dat de ontluchtingsschroef stevig staat vastgedraaid.  

3. Plaats de centrering in de filteropening zodat de kolom wordt gecentreerd.  
4. Vul ¾ van de filterhoogte met zand. (Grootte ideale zandkorrel: 0,4 - 0,8 mm; 

hoeveelheid: naargelang de afmetingen van de filter)  
(afbeelding 4). 

5.  Plaats vervolgens het bovenste deel van de filter of de klep, samen met de dichting, op 
     de rand van de filter.  De verbinding van het bovenste gedeelte of de klep met de filter 
     wordt gemaakt met de kraag.  De kraag staat vastgeschroefd met een bout en een moer.  
     (afbeeldingen 5 en 6)  
6.  Plaats tenslotte de onderdelen om de filter op de klep aan te sluiten. Dicht de onderdelen 
     voldoen af met behulp van teflon tape.  

7. Installeer dit product minstens 3,50 m weg van het zwembad om te  
voorkomen dat kinderen het systeem gebruiken om in het zwembad te 
springen. 

 

 

 

 

 

 



AANSLUITINGEN VAN DE SLANGEN OP DE POMP  

 
1 Skimmercircuit: Verbinding van de skimmeraansluiting op de voorste aansluiting van 

de pomp.  
2 Zuigleiding: Verbinding van de bovenste pompaansluiting genaamd de “PUMP”-

aansluiting op de klep.  
3 Afvoerleiding: Verbinding van de “RETURN”-aansluiting op de klep met de 

aansluiting van de sproeimond van het zwembad.  Bevestig de aansluitingen met de 
metalen flenzen.  

4 Backwashleiding: Verbinding „WASTE‟ (ledigen) met de buis of het gras. De 
aansluiting wordt uitgevoerd met de zwembadbuis en specifieke metalen flenzen!  

 
 

 

 

 

VAN DE MONOBLOCK  
1.   Alvorens de monoblock op te starten moet men er zeker van zijn dat die zich buiten 

het zwembad bevindt en lager staat dan het waterpeil in het zwembad.  De flexibele 
aansluitingen moeten goed en stevig worden verbonden.  

2.   Het zwembad moet volstaan met water tot op de hoogte van de skimmer. Het water 
moet naar de pomp vloeien.  

3.   Voer de ontluchting van de monoblock uit. Indien er lucht aanwezig is, moet men het 
deksel van de voorfilter lichtjes opendoen totdat het water de voorfilter overschrijdt.  

4.   Plaats het handvat van de klep op de positie WASSEN. Enkel zo zal de pomp starten. 
Voer een backwash van 2 tot 3 minuten uit. Zet vervolgens de pomp uit en plaats die 
op de positie SPOELEN. Het afspoelen duurt ongeveer 30 sekonden. Zet de pomp 
opnieuw uit en plaats het handvat van de klep op de positie FILTRATIE. Evacueer het 
water van de backwash en spoeling in de buis of laat het in het gras infiltreren.  

 



5.   Start de pomp opnieuw. De monoblock staat in de normale FILTRATIEwijze. Men 
raadt aan om per dag twee filtercycli van elk 4 tot 5 uur uit te voeren. De FILTRATIE-
positie laat ook toe om de bodem af te zuigen. Na zo‟n afzuiging of als de druk 
verhoogt op de drukmeter (2 tot 3 niveau‟s), dan moet men een spoeling uitvoeren.  

 

6.  Nadat men een BACKWASH heeft uitgevoerd moet men verplicht een SPOELING 
van ongeveer 30 sekonden uitvoeren. Zo bekomt men dat het zand in de filter wordt 
gedeponeerd.  

7.  De LEDEGINGS-wijze (enkel mogelijk met de klep voorzien van 6 banen) laat ook toe 
om de bodem af te zuigen en zo onzuiverheden uit het zwembad te verwijderen, die 
anders opnieuw in het zand van de filter zouden achterblijven. Tijdens deze cyclus 
wordt het water van de bodem van het zwembad gezogen en naar buiten 
geëvacueerd. Men moet vervolgens water bijpompen om het waterpeil van het 
zwembad opnieuw aan te passen.  

 
Voorzichtig! De monoblocks mogen nooit zonder water werken  

Het water zorgt voor de koeling. De vervangingswaarborg geldt niet in geval van 

toepassing zonder water.  

Belangrijke opmerking!  

Alvorens de positie van de klep te verandern moet men de pomp/filtrering uitschakelen.  

REINIGEN VAN DE BODEM VAN HET ZWEMBAD  

Het afzuigen van de bodem wordt uitgevoerd op de FILTRATIE-positie van de klep. De 
bodemreiniger moet met de slang aangesloten worden op de skimvac van de skimmer. De 
pomp moet hierbij uitgeschakeld staan. Belangrijk: De buis van de bodemreiniger moet 
volledig met water zijn gevuld opdat de pomp geen lucht zou opzuigen. Wanneer dit is 
gebeurd kan men de pomp starten. Indien er lucht in de monoblock komt, dan moet men de 
pomp stoppen en de bodemreiniger opnieuw ontluchten. Zet de pomp opnieuw langzaam op 
(een te snelle werking zal de onzuiverheden omhoog gooien) en reinig de bodem met de 
borstels van de bodemreiniger. Voor monoblocks zonder voorfilter wordt aangeraden om een 
skimmer met zuigkorf te gebruiken. 

 
 



PRCD  Aardlekschakelaar 

De elektronische veiligheidsstekker is een uiterst gevoelig, verplaatsbaar uitrustings-

item die bescherming biedt tegen gevaarlijke ongevallen als gevolg van lichamelijk 

contact met leidingen of onderdelen onder spanning. Als er een potentieel risico 

ontstaat, reageert de adapter zelfs bij kleine stroomlekken (minimum 30mA), door de 

stroomtoevoer binnen enkele milliseconden te onderbreken en een veilige, vlotte 

bescherming te verzekeren tussen het stopcontact en het aangesloten toestel. 

De veiligheidsstekker is bedoeld om te worden gebruikt als vaste verbindingsstekker 

en permanent aanhangsel voor veel gebruikte elektrische toestellen. Dit type heeft een 

kabelverbinding. 

 

Technische gegevens : 

 

Nominale spanning  : 230V AC 

Netfrequentie  : 50 Hz 

IAN    : 30 mA 

Reactietijd, max  : 30msec 

Nominale input  : max 3680 W 

Nominale stroom  : 16 A 

Max. toelaatbare  

kortsluitingstroom  : 500 A 

Veiligheidsklasse  : 1 

B2-polige isolatie  

 

 

 

 

  



 
 

 
 

MOGELIJKE OORZAKEN VOOR EEN SLECHTE WERKING VAN HET MONOBLOCK  

 
WINTER  

Wanneer de zwemperiode is beëindigd, dan moeten het monoblock en de buigzame 

slangen worden gedemonteerd en het water verwijderd. Voor de filter en de pomp moet 

men de ontluchtingsschroef opendraaien. Doe de filter open en verwijder het water uit 

het zand. Controleer de toestand van het zand in de monoblock (mag niet kleverig zijn of 

aaneenklitten) en reinig het. De monoblocks die buiten staan moeten tegen vorst worden 

beschermd door ze tijdens de winter in een lokaal te plaatsen.  

Vorstschade wordt niet door de waarborg gedekt.  

ONDERHOUDSINSTRUCTIES  

De zichtbare onzuiverheden worden door het monoblock verwijderd..  

De volgende elementen kunnen niet door het monoblock worden verwijderd: algen, 

bacterieën en andere micro-organismes die de helderheid, zuiverheid en hygiëne van 

het zwemwater beïnvloeden. Om hun verschijning tegen te gaan of hun verwijdering 

mogelijk te maken, bestaan er specifieke produkten voor het onderhoud van het water, 

die met een juiste dosering, geen ongemak zullen veroorzaken voor de baders. Alzo 

wordt een perfect gedesinfecteerd zwemwater gewaarborgd.  

 Controleer en noteer de filterdruk wanneer het zand zuiver is. Doe een backwash 

wanneer u een stijging van 0,3 – 0,6 bar ziet op de drukmeter. 
 

 Backwash lang genoeg zodat het werk goed gebeurt. Laat het systeem backwashen 

tot het water dat uit de afvalleiding komt, helder is. We merken op dat bij het 

backwashen 200 – 1100 liter water uit uw zwembad verwijderd kan worden, dus let 

daarop. Leef ook de lokale wetten na betreffende de verwijdering van 

zwembadafvalwater omdat sommige gemeenschappen draineren verbieden. 

 

 

Vraag uw gebruikelijke verkoper voor verdere uitleg.  

 

 

 

 

 

 

 

Ed 03 : Backwash gewijzigd 

Ed 02 : korrelgrootte aangepast 

Oorzaak  Oplossing  

Zand is vuil  Voer een backwash uit (Zandreiniging)  

De pomp zuig lucht op (bubbels in de afzuiging)  De slang kan defect zijn. De flenzen 
steviger aandraaien  

Het waterpeil van de skimmer is laag  Controleer het waterpeil en verhoog het 
indien nodig.  

De korf van de skimmer heeft zich verplaatst  Reinig de korf van de skimmer  

De korf van de voorfilter heeft zich verplaatst  L Reinig de korf van de voorfilter  

Indien er zich problemen voordien die hier niet staan beschreven, gelieve uw gebruikelijke 
verkoper te raadplegen.  


