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Veiligheidsinstructies 
 
Bij de installatie en het gebruik van dit elektrisch toestel, moeten basisvoorzorgen in acht 
genomen worden: 
 
○ Lees de instructies en volg deze nauwgezet. 
○ Vermijd het risico op lichamelijke letsels; laat kinderen niet toe het product te gebruiken, 

tenzij onder continue en strikte supervisie. 
○ Risico op elektrische schokken. Sluit enkel aan op geaarde stopcontacten beschermd 

door een aardlekschakelaar. Raadpleeg een gekwalificeerd elektricien als u niet kan 
verifiëren dat het stopcontact beschermd is door een aardlekschakelaar. 

○ Begraaf het netsnoer niet, maar bevestig het.  Zo kan men vermijden dat schade zou 
worden toegebracht door grasmaaiers, heggenscharen en ander materiaal.  

○ Wanneer de draaiende onderdelen mogelijks mensen zouden treffen en kwetsen, laat 
de elektrische pomp niet draaien alvorens de verbinding met de pijpleiding te 
verzekeren. 

○ Om het gevaar op elektrische schokken te verminderen, moet een beschadigd netsnoer 
onmiddellijk vervangen worden. 

○ Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u geen verlengsnoer 
gebruiken. Voorzie een goed geplaatst stopcontact. 

○ Deze pomp dient voor gebruik in een vast geïnstalleerd bad, deze pomp dient niet voor 
gebruik in zwembadspa’s. 

○ Installeer de pomp niet aan een buitenmuur of onder een bad tenzij zo aangegeven. 
○ Deze toestellen zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen en personen met een 

beperkte mobiliteit tenzij zij nauwkeurig worden gesuperviseerd door een 
verantwoordelijke persoon om veilig gebruik te garanderen. 

○ Jonge kinderen moeten onder toezicht blijven zodat zij niet spelen met de apparatuur. 
○ ENKEL VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS. 
○ BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. 
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Algemene informatie 
 
○ Deze instructies dienen om correcte installatie en optimale prestatie van de pomp te 

bewerkstelligen, lees daarom nauwkeurig de volgende instructies. 
○ Dit is een centrifugaalpomp, ontworpen om te werken met compacte Hydro massage 

apparatuur. Ze is voorzien van een systeem voor totale lediging.  
○ V/Hz: zie plaatje op pomp. 
○ Deze apparatuur is ontworpen om te werken met zuiver water met een 

maximumtemperatuur van 50°C. 
○ Temperatuur in de ruimte waar het toestel zich bevindt moet tussen 0°C en +50°C liggen. 

Relatieve luchtvochtigheid mag maximum 95% bedragen. 
○ De pomp is gemaakt uit materiaal van topkwaliteit en werd onderworpen aan 

hydraulische en elektrische controles en werd zorgvuldig nagekeken. 
○ Correcte installatie is verzekerd wanneer men de instructies en de bijhorende figuren 

gebruikt. Zo niet, kan er overload zijn naar de motor. We zijn niet verantwoordelijk voor 
beschadiging die veroorzaakt werd door het niet volgen van de instructies. 
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Installatie 
 
○ De ruimte waarin de pomp wordt geplaatst, moet geschikt zijn voor de correcte 

bevestiging van de pomp.  De pomp moet voldoende geventileerd zijn. 
○ De pomp moet vastgezet worden door middel van schroeven.  Men kan een rubber blok 

gebruiken om lawaaihinder en trillingen te vermijden. Vastlijmen of vastbinden is 
verboden.  

○ De pomp zal opwarmen tijdens het draaien. Om het koelen te versnellen moet de 
minimumafstand tussen de motor van de pomp en de omgevende structuren minstens 
20 mm bedragen. 

○ De aanzuigleiding moet zo kort mogelijk zijn. 
○ Het typeplaatje moet zichtbaar zijn na installatie. 
○ Onder spanning staande delen moeten ontoegankelijk zijn voor personen in het bad, 

tenzij de onderdelen voorzien zijn met een veilig extra laag voltage < 12V. 
○ Klasse I-apparatuur moet permanent geconnecteerd zijn met vastgezette bedrading. 

Onderdelen met elektrische componenten moeten vastgezet worden zodat ze niet in het 
bad kunnen vallen, behalve de onderdelen voor afstandsbediening. 
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Assemblage 
 
 

○ De ruimte waarin de pomp wordt geplaatst, moet geschikt zijn voor de correcte 
bevestiging van de pomp.  De pomp moet voldoende geventileerd zijn. 

○ De pomp moet vastgezet worden door middel van schroeven.  Men kan een rubber blok 
gebruiken om lawaaihinder en trillingen te vermijden. Vastlijmen of vastbinden is 
verboden.  

○ De pomp zal opwarmen tijdens het draaien. Om het koelen te versnellen moet de 
minimumafstand tussen de motor van de pomp en de omgevende structuren minstens 
20 mm bedragen. 

○ De aanzuigleiding moet zo kort mogelijk zijn. 
○ Het typeplaatje moet zichtbaar zijn na installatie. 
○ Onder spanning staande delen moeten ontoegankelijk zijn voor personen in het bad, 

tenzij de onderdelen voorzien zijn met een veilig extra laag voltage < 12V. 
○ Klasse I-apparatuur moet permanent geconnecteerd zijn met vastgezette bedrading. 

Onderdelen met elektrische componenten moeten vastgezet worden zodat ze niet in het 
bad kunnen vallen, behalve de onderdelen voor afstandsbediening. 
 

Electriciteit 
 

○ De elektrische installatie moet een systeem omvatten met verschillende scheidingen 
met contactopening van ten minste 3 mm.  

○ Voor continue bescherming tegen elektrische schokken moet dit toestel 
geïnstalleerd worden in overeenstemming met de installatie-instructies. 

- Het systeem moet beveiligd zijn met een aardlekschakelaar en de 
uitschakelstroom mag niet hoger zijn dan 30mA. 

- Eén-fase-motoren hebben ingebouwde thermische bescherming 
○ De elektrische aansluiting moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel 

volgens de EN60335-2-60 standaard of de lokale normen. 
○ Verzeker dat de aardingskabel correct is gelegd. 
○ Kabels die dienen als potentiaalvereffeningskabels moeten in de doorsnede een 

oppervlakte hebben tussen 2,5mm2 en 6mm2 en moeten voorzien zijn van een houder 
die past op het uiteinde.  
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Eerste keer opstarten 
 
○ Verifieer dat de pompas vrij kan draaien. 
○ Verifieer dat de netspanning voltage en frequentie overeenkomen met het typeplaatje. 
○ De montage van de Hydro massage moet voorzien zijn van een systeem om te 

voorkomen dat de pomp zou starten wanneer het minimum waterniveau niet bereikt is. 
○ Kijk de draairichting van de motor na. Deze zou moeten overeenstemmen met hetgeen 

is aangegeven op de ventilatorkap. 
○ Indien de motor niet opstart, tracht dan het probleem te lokaliseren aan de hand van de 

tabel met de meest voorkomende fouten en hun oplossingen. 
○ De pomp mag NOOIT DROOG werken. 
 

Opstarten 
 
○ Start de pomp elektrisch op wanneer de aanvoer- en afvoerleidingen correct verbonden 

zijn met de corresponderende inlaten en uitlaten. 
○ Zet spanning op de motor en stel de stralen in zodat de gewenste doorstroming bereikt 

wordt. 
 

Onderhoud 
 
Onze pompen voor Hydro massage faciliteiten vereisen geen speciaal onderhoud of 
programma. Als de pomp inactief is voor een langere periode, wordt aanbevolen om deze 
te demonteren, reinigen en te bewaren op een droge, goed verluchte plaats. Als het 
netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens 
onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties. 
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FAQ 
 

PROBLEEM MOGELIJKE 
OORZAAK 

CHECK 

Pomp draait 
niet 

Geen stroom naar 
de pomp 

-Inkomende stroom naar de pomp? 
-Beveiligingsschakelaar aangeschakeld? 
-Werkt de aardlekschakelaar? 
-Is de luchtschakelaar aangesloten? 

 Luchtschakelaar 
niet verbonden 

-Is de kabel voor de luchtschakelaar verbonden met de 
pomp? 
-Is de kabel voor de luchtschakelaar verbonden met de 
inschakelknop aan het bad? 

Pomp pompt 
niet goed 

Blokkage of lek -Straal moet weg van de aanzuigleiding gericht zijn zodat 
lucht niet geforceerd wordt in de aanzuigleiding van de 
pomp 
-Is de aanzuigleiding geblokkeerd of bedekt? 
-Is er enig afval in de behuizing van de pomp? 
-Is er een lek ter hoogte van de leidingen van de pomp? 

Lage spanning -Is de spanning correct voor de pomp? 
-Wordt er een verlengingskabel gebruikt? 
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Appendices 
 

Installatieschema 

 

 
 
 

Technische specificaties 
 
 

 
 

 

Model Kracht (P1) A B C D E F L H H1 H2 

KW HP 

ZFPX5200 0.25 0.35 100 152.5 80 164 32.5 89 317 183 168 63 

ZFPX5210 0.37 0.50 

ZFPX5220 0.55 0.75 112 152.5 90 175 43.5 86 350 205 178 74 
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Prestatiecurves 
 

Model Zwembad BVBA internal code 

JA35 ZFPX5200 

JA50 ZFPX5210 

JA75 ZFPX5220 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


