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Blue Lagoon UV-C Tech 

 

Bruksanvisningen må leses nøye før apparatet installeres. 

 

Funksjon: 

I Blue Lagoon UV-C Tech genereres det UV-C stråling med en bølgelengde på 253,7 nm av den 
spesialproduserte UV lampen, som dreper bakterier (bl.a. legionellabakterier). Blue Lagoon UV-C 
Tech sørger på en miljøvennlig måte for rent, frisk og klart vann. Vannet pumpes gjennom UV-C 
apparatet av bassengets sirkulasjonspumpe. UV-C strålingen nøytraliserer bakterier, virus og 
primitive organismer og forhindrer formeringen av dem. Blue Lagoon UV-C Tech har en integrert, 
høyfrekvent, elektronisk forkoblingsenhet. Denne forkoblingsenheten utjevner strømsvingninger 
og beskytter dermed lampen. Innsiden av rustfritt stål reflekterer UV-C lyset, slik at 
effektiviteten økes med opptil 35 %. Takket være Blue Lagoon UV-C Tech blir vannet i bassenget 
desinfisert på en effektiv og sikker måte, slik at vannkvaliteten alltid er førsteklasses. 

 

Fordeler ved UV-C behandling: 

• Sørger for friskt, rent og klart vann 

• Desinfiserer vannet på en effektiv og sikker måte 

• UV-C lys bryter ned bundet klor 

• Beskytter bassenget mot smittestoffer 

• Holder sopp-, bakterie- og algevekst under kontroll 

• Kan redusere bruken av klor og andre kjemikalier med      
opptil 80 % 

• Forebygger klorlukt og irritasjon av huden og øynene (røde 
øyne) 

• Bedre for miljøet sammenlignet med tradisjonelle metoder 

 

Fordeler ved Blue Lagoon UV-C Tech: 

• Opptil 35 % mer UV-C stråling takket være reflektering 

• UV-C Tech lampe 

• Hus av rustfritt stål (316L) 

• Ukomplisert installasjon og vedlikehold 

• 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil 

• Er jordet 
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Sikkerhet: 

Merk: Dette apparat produserer skadelige stråler. Direkte kontakt kan være   
skadelig for øynene og huden. 

UV-C lampens funksjon må derfor kun kontrolleres via de gjennomsiktige delene. 

- Apparatets støpsel må bare settes i en stikkontakt med lokk. 

- Ved permanent tilkobling til strømnettet må forskriftene følges. Hvis du er i tvil om tilkoblingen 
må du kontakte en autorisert elektriker. Bruk alltid jordfeilbryter. 

- Ved bruk av vannbehandlingsmidler eller kjemikalier må apparatet slås av. 

- Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før det utføres vedlikehold eller reparasjon av apparatet. 
Ikke ta støpselet ut av stikkontakten og ikke sett det i hvis du står i en vannpytt eller har våte 
hender. 

- Apparatet må ikke dyppes i vann. 

- Hold barn borte fra apparatet og ledningen. 

- Ledningen til apparatet kan ikke skiftes. Hvis ledningen skades, må hele den elektriske delen 
skiftes. Fjern aldri støpselet, men la den elektriske delen være intakt. En elektrisk del med 
støpselet klippet av dekkes ikke av garantien. 

- Lampen er varm i ca. 10 minutter etter at apparatet er slått av. 

- Hvis deler skades (særlig kvartsglasset), må apparatet ikke brukes. 

- Hvis det er fare for frost om vinteren, skal apparatet fjernes og oppbevares frostfritt. 

- Huset av rustfritt stål er ikke egnet til saltvannsbassenger med et høyt innhold av salt. Hvis 
innholdet av salt for høyt, oksiderer stålet og huset skades. Apparatet skal monteres rett etter 
filteret 

- Installer aldri apparatet etter varmeren. Dersom lampen kjøles tilstrekkelig av vannet er det 
fare for at pæren kan brenne. 

- Dette produktet er utelukkende beregnet til bruk i henhold til beskrivelsen i denne 
bruksanvisningen. 
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Montering av jording: (Tegning 1) 

1. Før strekkavlastningen (F) monteres på jordingsbolten (A), skal kabelen (B) trekkes 
gjennom strekkavlastningen (F). monter strekkavlastningen (F) ca. 10 cm fra øyet (H) på 
jordingskabelen (B). 

2. Sett øyet (H) på kabelen (B) over jordingsbolten (A), som sitter på selve huset. 
3. Sett deretter en låseskive (C), sekskantmutter (D) og enda en låseskive (E) på øyet (H). 
4. Fest strekkavlastningen (F) øverst, slik at det blir en sløyfe med Ø 5 cm. 
5. Til slutt skrus låsemutteren (G) på jordingsbolten (A). 
6. Når de forskjellige delene er satt på jordingsbolten (A) i riktig rekkefølge, kan mutteren (G) 

strammes til med en 8mm fastnøkkel. Strekkavlastningen kan revne hvis mutteren 

strammes for mye. 

(Den transparente mutteren som er skrudd på bolten (A) ved levering, har ingen funksjon og kan 
kastes.) 

 

Installasjon av apparatet: (Tegning 2) 

Bestem hvor apparatet skal monteres. Blue Lagoon UV-C Tech må aldri installeres etter PH-

regulatoren, varmeren eller saltelektrolysesystemet dersom du har dette. Det er best å montere 

apparatet umiddelbart etter filteret. Det må alltid installeres utenfor bassenget. Sørg for at det 

alltid strømmer vann gjennom enheten når lampen er tent. Apparatet må ikke installeres på et 

sted med direkte sollys. Det skal installeres i et tørt og godt ventilert rom. Apparatet må bare 

monteres vertikalt og slik at det blir 30 cm rom på undersiden til evt. vedlikehold. På oversiden 

må det være ca. 1,5 m rom, slik at det blir lett å skifte lampen (K) uten å måtte løsne hele 

apparatet. 

1. Bestem hvor apparatet skal plasseres. Sørg for at det er tilstrekkelig plass på oversiden 

(ca. 1,5 meter) slik at lampen (K) / kvartsglasset (M) kan tas av i forbindelse med 

utskifting og/eller vedlikehold. 

2. Monter de medfølgende rørklammerne (O) på et fast sted, fest apparatet i rørklammene og 

stram den tredelte koblingen (I). Pass på at tetningsringene (P) sitter riktig, både ved 

tilkoblingene og kvartsglasset (se tegning 2). 

3. Monter enheten i kretsløpet ved hjelp av den tredelte koblingen (I). Inn- og utgangen på 

den tredelte koblingen er Ø 63 mm. Hvis rørene er mindre enn Ø 63 mm, kan det brukes 

en overgang (Ø 63 x Ø 50 mm) (T). Overgangen skal limes på den tredelte koblingen (I). 

Innvendig i overgangen (T) er det gjenger i den ene enden, slik at man eventuelt kan 

montere en overgangstuss med pakning (ikke inkludert). Sett med overganger kan kjøpes 

hos forhandleren (artikkelnummer B290020). 

4. Skru ringen (N) av huset (U). Ta UV-C lampen (K) ut av hylsen (se emballasjen) og sett 

forsiktig lampen i kvartsglasset (M). Sett forsiktig lampeholderen (L) på UV-C lampen (K) 

og stram ringen (N) på huset (U) for hånd. 

5. Start pumpen og kontroller systemet mht. gjennomstrømning og lekkasje. 

6. Sett støpselet til UV-C apparatet i en jordet stikkontakt som er koblet til jordfeilbryter. 

Kontroller gjennom de transparente delene at lampen lyser. Apparatet slås av ved å ta 

støpselet ut av stikkontakten. 
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Demontering/vedlikehold: 

Strømtilførselen må brytes før det utføres vedlikehold/demontering! 

Apparatet må rengjøres 2 ganger i året. Hvis algeveksten og/eller kalkavsetningen øker, må 
kvartsglassrøret (M) med lampen rengjøres. Lampen må skiftes etter 4500 brukstimer. Den 
innvendige overflaten av rustfritt stål rengjøres med en myk børste. 

1. La vannet renne ut av apparatet. 
2. Løsne ringen (N) og løsne lampen (K) fra lampeholderen (L). Ta lampen ut av kvartsglasset 

og skift om nødvendig lampen (K). Vær forsiktig! Delene er svært skjøre. 
3. Kvartsglasset (M) tas forsiktig av (se tegning 3). Bruk ikke makt! 
4. Rengjør kvartsglasset med et egnet middel. Bruk alltid en myk klut for å rengjøre glasset 

uten å lage riper. 
5. Sett forsiktig lampen i kvartsglasset, plasser O-ringen (T) tilbake på kvartsglasset og sett 

lampen (K) i lampeholderen (L). Skru ringen (N) på huset igjen. 

Hvis huset til den elektriske seksjonen må skiftes skal jordingen først kobles fra huset. 

Når det monteres nytt hus eller elektrisk seksjon, les Installasjon og Demontering først. Påse at 

du tar godt vare på de forskjellige delene av jordingen. Disse følger ikke med et nytt hus eller 

elektrisk seksjon. Dersom det er noen tvil om oppkoblingen, konsulter en elektriker.  
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Tekniske spesifikasjoner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type UV-C systemer 

Artikkelnummer: B900000 Blue Lagoon UV-C Tech 15.000 L / 16 Watt (230 V; 50/60 Hz) 

Artikkelnummer: B900001 Blue Lagoon UV-C Tech 40.000 L / 40 Watt (230 V; 50/60 Hz) 

Artikkelnummer: B900002 Blue Lagoon UV-C Tech 75.000 L / 75 Watt (230 V; 50/60 Hz) 

 

Reservelamper 

Artikkelnummer: F980065 Lampe 16 Watt 

Artikkelnummer: F980002 Lampe 40 Watt 

Artikkelnummer: F980004 Lampe 75 Watt 

 

 

Garantibetingelser 

Med dette produkt har du gjort et utmerket valg. Apparatet fremstilles omhyggelig og med overholdelse av 

alle gjeldende sikkerhetsforskrifter. 

For å oppnå best mulig kvalitet har leverandøren bare brukt høyverdige materialer. Leverandøren gir 2 års 

garanti mot material- og produksjonsfeil fra anskaffelsesdatoen. Lampen og kvartsglasset dekkes ikke av 

garantien.  

Garantikrav behandles kun hvis produktet returneres vedlagt en gyldig kvittering.  

Garantireparasjoner må kun uføres av leverandøren. 

Garantien dekker ikke feil forårsaket av feil installasjon eller betjening. Defekter som skyldes mangelfullt 

vedlikehold dekkes heller ikke av garantien. Leverandøren kan ikke på noen måte stilles til ansvar for 

skade som følge av feil bruk av produktet. Leverandøren kan ikke stilles til ansvar for følgeskader som 

skyldes svikt av apparatet. Reklamasjoner på grunn av transportskader aksepteres kun hvis skaden ved 

levering er konstatert og bekreftet av speditøren eller Posten. Kun da er det mulig å gjøre krav gjeldende 

overfor speditøren eller Posten. 

 

Tekniske spesifikasjoner 15.000 L 40.000 L 75.000 L 

• Lampe UV-C Tech 16 Watt 40 Watt 75 Watt 

• UV-C effekt (W) 3.9 Watt 15 Watt 25 Watt 

• UV-C (%) etter 9000 Timer 75 % 85 % 80 % 

• Bassenginnhold, inntil 15.000 L 40.000 L 75.000 L 

• Maks. gjennomstrømning 7.200 l/t 20.000 l/t 30.000 l/t 

• Maks. trykk 2 bar 2 bar 2 bar 

• Tilkobling Ø 63 mm Ø 63 mm Ø 63 mm 

• Lengde apparat 56 cm 100 cm 100 cm 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bassengustyr AS 
Skinmoveien 2 3270 Larvik 

Salg: Daniel: 4040 3314 / Nils: 900 99 999 
Teknisk support: Bjørn: 980 89 999 / Torbjørn: 900 85 000 

www.bassengutstyr.no     post@bassengutstyr.no 


