
 

 

 

 

 

 

Handleiding 

AquaTop 

2011 



Inhoud: 

 
A1 Bouwkundige voorbereiding: Opbouw 

A2-1 Bouwkundige voorbereiding: Inbouw – In nis 

A2-2 Bouwkundige voorbereiding: Inbouw – In bad (met tussenwand) 

A3 Bouwkundige voorbereiding: Inbouw – In wand 

A4 Bouwkundige voorbereiding: Inbouw – Op de bodem 

A5-1 Bouwkundige voorbereiding: Inbouw – In de bodem 

A5-2 Bouwkundige voorbereiding: Inbouw – Verzonken nis 

A6 Bouwkundige voorbereiding: Inbouw – As-doorvoer en motorput voor 

      externe aandrijving 

A7 Bouwkundige voorbereiding: Kabeldoorvoer voor SCUBA-drive® 

A8 Bouwkundige voorbereiding: ECOTOP® 

B1 Elektrische voorbereiding: Opbouw 

B2 Elektrische voorbereiding: Inbouw – Extern elektrisch 

B3 Elektrische voorbereiding: Inbouw – Extern hydraulisch 

B4 Elektrische voorbereiding: Inbouw – SCUBA-drive® 

B5 Elektrische voorbereiding: ECOTOP® 

C1 Plaatsing techniek: Opbouw 

C2-1 Plaatsing techniek: Inbouw: Externe motor – Bad met liner / folie 

C2-2 Plaatsing techniek: Inbouw: Externe motor – Bad met tegel of polyester 

C3 Plaatsing techniek: Inbouw: Externe motor – Bad met dunne wand 

C4 Plaatsing techniek: Inbouw: SCUBA-drive® met inhangplaten 

C5-1  Plaatsing techniek: Inbouw: SCUBA-drive® met kabeldoorvoer bij wand 

 uit beton of metselwerk 

C5-2 Plaatsing techniek: Inbouw: SCUBA-drive® met kabeldoorvoer bij 

 dunne wand (Monoblock of elementenbad) 

C6 Plaatsing techniek: ECOTOP® 

D Lamellen 

E1 Aansluiten sturing: Externe motor – Elektrisch 

E2 Aansluiten sturing: Externe motor – Hydraulisch 

E3 Aansluiten sturing: SCUBA-drive® 

E4 Instellen sturing: Externe motor & SCUBA-drive®(Universele stuurkast) 

E5 Aansluiten sturing: ECOTOP® 

F Gebruik en onderhoud 

G Garantie 

O1 Afwerking: Opbouw – Omkasting 

O2 Afwerking: Inbouw – In nis / in bad: Loopplatform 

O3-1 Afwerking: Inbouw – In bad: Tussenwand (SCUBA-platen®) 

O3-2 Afwerking: Inbouw – In wand: Tussenwand 

O4 Afwerking: Inbouw – Op de bodem: Onderwaterkap 

O5-1 Afwerking: Inbouw – In de bodem: Vast onderwaterpaneel 

O5-2 Afwerking: Inbouw – In de bodem/trap: Onderwaterbalk 

O6 Afwerking: Inbouw – In de bodem: Bewegend onderwaterpaneel 

O7 Optie: Beveiliging – Systeem 

O8-1 Optie: Beveiliging – Personen: Manueel 

O8-2 Optie: Beveiliging – Personen: Automatisch 

O9 Optie: Voorbereiding en onderhoud 
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A1 - Bouwkundige voorbereiding: Opbouw 

 

 Algemeen: 

 Niveauregeling is noodzakelijk om een automatische lamellenafdekking te kunnen 

plaatsen en gebruiken. 

 Plaats geen uitspringende obstakels die de loop van het rolluik kunnen hinderen. 

Bijv. skimmers, ladders, enz… 

 De plaats waar de steunen worden vastgezet dient een vlakke ondergrond te zijn en 

voldoende stevig voor verankering. 

 Ter hoogte van deze steunen gaan de lamellen het zwembad in en uit. Hier mag de 

randsteen dus niet oversteken. Slijp, indien nodig, aan beide badkanten de 

randsteen plaatselijk weg. 

 Romeinse trappen en schuine voorzijden kunnen niet altijd volledig worden 

opgerold. 

 

Werking: 

 Twee steunen, bevestigd op de zwembadrand, dragen de oprolas. 

 Afhankelijk v/d afwerking, zijn er verschillende types van steunen. 

 

Afwerking: 

 

 

  

Type afwerking 

Max. 

afdeklengte 

(incl. trap) 

A B C D H 
Vorm van de 

steun 

HOUT 
10 m 

15 m 

595 

745 

540 

690 

Straal 

rol + 

50mm 

 

105 

105 

300 

375 

 

PVC + ALU 10 m 
400 

450 
390 150 

300 

350 

 

GEEN 

OMKASTING:  

afgewerkte steun 

15 m 440 415 145 350 

 

GEEN 

OMKASTING: 

naakte steun 

15 m 450 390 150 350 
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Richtwaarden: 

 

 

Afmetingen: 

 

Lengte afdekking in m (incl. trap) 6 8 10 12 14 16 

Diameter (ø) rol in mm 420 480 520 580 610 640 
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A2-1 - Bouwkundige voorbereiding: Inbouw - In nis 

 

Algemeen: 

 Niveauregeling is noodzakelijk om een automatische lamellenafdekking te kunnen 

plaatsen en gebruiken. 

 Plaats geen obstakels in de zijwanden die de loop v/h rolluik kunnen hinderen. 

Bijv. skimmers, ladders, enz… 

 Romeinse trappen en schuine voorzijden kunnen niet altijd volledig worden 

opgerold. 

 

 Werking: 

 De oprolas is in een nis achter het zwembad gemonteerd. 

 Controleer of de rol zich steeds minimum 3cm onder het wateroppervlak bevindt. 

 Zowel externe motor als SCUBA-drive® mogelijk. 

 

Afwerking: 

 De SCUBA-drive® inhangplaten maken het mogelijk om kabeldoorvoeren te 

vermijden. 

 De nis kan afgewerkt worden met houten of kunststof roosters in combinatie met 

een balk of regelbare steunen. Bekijk hoofdstuk “O2 – Afwerking: Inbouw – In nis 

/ in bad”. 

 

Richtwaarden: 

 

* op aanvraag 

 

 Afmetingen: 

 

RVS balk 

 

 

Lengte afdekking in m (incl. trap) 6 8 10 12 14 16 20 25 

Diameter (ø) rol in mm 420 480 520 580 610 640 705 780 

SCUBA-inhangplaten mogelijk √ √ √ √ √ √ * * 
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ALU balk 
 

 
 

 

 

 Regelbare steun 

 

 
 

 

 

Lengte afdekking in m (incl. trap) 6 8 10 12 14 16 20 25 

Diameter (ø) rol in mm 420 480 520 580 610 640 705 780 

Diepte (d) t.o.v. de badrand in mm 500 500 500 550 550 550 600 600 
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A2-2 - Bouwkundige voorbereiding: Inbouw - In bad (met tussenwand) 

 

Algemeen: 

 Niveauregeling is noodzakelijk om een automatische lamellenafdekking te kunnen 

plaatsen en gebruiken. 

 Plaats geen obstakels in de zijwanden die de loop v/h rolluik kunnen hinderen. 

Bijv. skimmers, ladders, enz… 

 Romeinse trappen en schuine voorzijden kunnen niet altijd volledig worden 

opgerold. 

 

 Werking: 

 De oprolas is in het zwembad gemonteerd. 

 Controleer of de rol zich steeds 3cm onder het wateroppervlak bevindt. 

 Zowel externe motor als SCUBA-drive® mogelijk. 

 

Afwerking: 

 De SCUBA-drive® inhangplaten maken het mogelijk om kabeldoorvoeren te 

vermijden. 

 De gecreëerde nis kan afgewerkt worden met houten of kunststof roosters in 

combinatie met een balk of regelbare steunen. Bekijk hoofdstukken “O2 – 

Afwerking: Inbouw – In nis / in bad t.e.m. O3-2 – Afwerking: Inbouw – In 

wand”. 

 De gecreëerde nis kan afgewerkt worden met een tussenwand in polyester of PVC. 

Bekijk hoofdstuk “O3-1 – Afwerking: Inbouw – In bad: Tussenwand (SCUBA-

platen®)”. 

 

Richtwaarden: 

 

* op aanvraag 

 

  

Lengte afdekking in m (incl. trap) 6 8 10 12 14 16 20 25 

Diameter (ø) rol in mm 420 480 520 580 610 640 705 780 

SCUBA-inhangplaten mogelijk √ √ √ √ √ √ * * 
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Afmetingen: 

 

RVS balk 

 

 
 

 ALU balk 
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Regelbare steun 
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A3 - Bouwkundige voorbereiding: Inbouw - In wand 

 

Algemeen: 

 Niveauregeling is noodzakelijk om een automatische lamellenafdekking te kunnen 

plaatsen en gebruiken. 

 Plaats geen obstakels in de wanden die de loop v/h rolluik kunnen hinderen. 

Bijv. skimmers, ladders, enz… 

 Romeinse trappen en schuine voorzijden kunnen niet altijd volledig worden 

opgerold. 

 

 Werking: 

 De oprolas is onder water ingebouwd, in een daartoe voorziene nis in de wand. 

 Om de lamellen te geleiden, moet u om de 70cm wielstrips plaatsen. 

 Zowel externe motor als SCUBA-drive® mogelijk. 

 

Afwerking: 

 De gecreëerde nis kan afgewerkt worden met een tussenwand in polyester of PVC. 

Bekijk hoofdstuk “O3-2 – Afwerking: Inbouw – In wand: Tussenwand”. 

 

Richtwaarden: 

 

Lengte afdekking in m (incl. trap) 6 8 10 12 14 16 20 25 

Diameter rol (ø) in mm 420 480 520 580 610 640 705 780 

A in mm  500 500 600 650 700 700 750 750 

B in mm 600 600 700 700 800 800 900 900 

C in mm B ÷ 2 

 

Afmetingen: 
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A4 - Bouwkundige voorbereiding: Inbouw - Op de bodem 

 

Algemeen: 

 Niveauregeling is noodzakelijk om een automatische lamellenafdekking te kunnen 

plaatsen en gebruiken. 

 Plaats geen obstakels in de wanden die de loop v/h rolluik kunnen hinderen. 

Bijv. skimmers, ladders, enz… 

 Romeinse trappen en schuine voorzijden kunnen niet altijd volledig worden 

opgerold. 

 

Werking: 

 De oprolas is op de bodem van het zwembad gemonteerd. 

 Zowel externe motor als SCUBA-drive® mogelijk. 

 

Afwerking: 

 De rol kan afgewerkt worden met een polyester onderwaterkap. Bekijk hoofdstuk 

“O4 – Afwerking: Inbouw – Op de bodem: Onderwaterkap”. 

 

Richtwaarden: 

 

 

 Afmetingen: 

 

 
 

Lengte afdekking in m (incl. trap) 6 8 10 12 14 16 20 25 

Diameter (ø) rol in mm 420 480 520 580 610 640 705 780 

Onderwaterkap mogelijk √ √ √ √ √ X X X 
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A5-1 - Bouwkundige voorbereiding: Inbouw - In de bodem 

 

Algemeen: 

 Niveauregeling is noodzakelijk om een automatische lamellenafdekking te kunnen 

plaatsen en gebruiken. 

 Plaats geen obstakels in de wanden die de loop v/h rolluik kunnen hinderen. 

Bijv. skimmers, ladders, enz… 

 Romeinse trappen en schuine voorzijden kunnen niet altijd volledig worden 

opgerold. 

 

Werking: 

 De oprolas is in een ruimte in de bodem van het zwembad gemonteerd. 

 Een opening van 3cm volstaat om het rolluik in de bodem te laten verdwijnen. 

 Zowel externe motor als SCUBA-drive® mogelijk. 

 

Afwerking: 

 De rol kan afgewerkt worden met een rooster van PVC-profielen verstevigd met 

RVS buizen of een verstevigd PVC onderwaterpaneel. Bekijk hoofdstuk “O5-1 – 

Afwerking: Inbouw - In de bodem: Onderwaterpaneel & O6 – Afwerking: 

Inbouw – In de bodem: Bewegend onderwaterpaneel”. 

 

Richtwaarden: 

 

 

Afmetingen: 

 

 
 

Lengte afdekking in m (incl. trap) 6 8 10 12 14 16 20 25 

Diameter (ø) rol in mm 420 480 520 580 610 640 705 780 
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A5-2 - Bouwkundige voorbereiding: Inbouw - Verzonken nis 

 

Algemeen: 

 Niveauregeling is noodzakelijk om een automatische lamellenafdekking te kunnen 

plaatsen en gebruiken. 

 Plaats geen obstakels in de wanden die de loop v/h rolluik kunnen hinderen. 

Bijv. skimmers, ladders, enz… 

 Romeinse trappen en schuine voorzijden kunnen niet altijd volledig worden 

opgerold. 

 

Werking: 

 De oprolas is in een ruimte bijv. onder een trede v/d trap v/h zwembad gemonteerd. 

 Een opening van 3cm volstaat om het rolluik in de bodem te laten verdwijnen. 

 Zowel externe motor als SCUBA-drive® mogelijk. 

 

Afwerking: 

 De rolluiknis met RVS verstevigingsbalk kan afgewerkt worden naar eigen keuze 

met bijv. natuursteen. 

 Bekijk hoofdstuk “O5-2 – Afwerking: Inbouw - In de bodem/trap: 

Onderwaterbalk”. 

 

Richtwaarden: 

 

 

Afmetingen: 

 

 
 

Lengte afdekking in m (incl. trap) 6 8 10 12 14 16 20 25 

Diameter (ø) rol in mm 420 480 520 580 610 640 705 780 



MAN-AT-A6 Handleiding Aquatop (2011) 1 

 

A6 - Bouwkundige voorbereiding: Inbouw - As-doorvoer en motorput voor 

externe aandrijving 

 

Zwembad 
Wand uit beton of (vol) metselwerk 

 

 Algemeen: 

 Voorzie een rond gat Ø110mm voor de doorvoer aan de motorzijde. Stort een PVC-

buis in beton of vol metselwerk. 

 

 
 

 Stort beton (min. 25cm x 25cm) aan de niet-motorzijde, om een stevige montage 

v/d tegenlagerflens toe te laten. 
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Dunne wand: monoblock of elementenbad 

 

 Motorzijde: 

 Maak een rond gat Ø35mm op de exacte positie v/d oprolas, doorheen de wand. 

 

 
 

Niet-motorzijde: 

 Maak bevestigingsgaten voor de flens doorheen de wand, in lijn met de oprolas en 

motorflens. 

 Gebruik hiervoor de flens als referentie. 

 

 
 

Motorput 
Beton of (vol) metselwerk 

 

Algemeen: 

 Bouw een motorput met een min. breedte van 60cm. Zo blijft de motor voldoende 

bereikbaar voor (de)montage en elektrische aansluiting. Laat min. 20cm onder de as 

volledig vrij voor de motor. 

 Beveilig de motorput tegen vollopen of insijpelen van water d.m.v. een 

evacuatiepomp of een afvoerleiding (Ø25mm) in de put. 
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 Bekijk hoofdstuk “O7 – Optie: Beveiliging - Systeem”. 

 

 
 

Polyethyleen 

 

Algemeen: 

 Voorzie de as op een max. diepte van 70/110cm t.o.v. het deksel van de motorput. 

 Maak een stevig bodemvlak in beton of gestabiliseerd zand onder de put. 

 Om doorsijpelend water af te voeren, voorzie je een goot rondom het deksel. 

 Bevestig de doorvoer waterdicht op de motorput. 

 Voorzie de motorput van een aansluiting voor een leiding, die kan dienen voor 

verluchting en kabels. 

 Het deksel v/d motorput kan je bedekken met een tegel. 

 

 



MAN-AT-A7 Handleiding Aquatop (2011) 1 

 

A7 - Bouwkundige voorbereiding: Kabeldoorvoer voor SCUBA-drive® 

 

 Algemeen: 

 De SCUBA-drive® buismotor wordt geleverd met een 10m lange motorkabel, vast 

verbonden aan de motor. 

 Breng de motorkabel buiten het zwembad, via een wachtbuis naar een 

verbindingsdoos. 

 Deze verbindingsdoos moet steeds toegankelijk zijn, zodat bij onderhoud de motor 

demonteerbaar blijft. 

 De kabeldoorvoer komt ter hoogte van de as, in z‟n verlengde. 

 

Wand uit beton of metselwerk 
Motorzijde 

 

 Zwembadwand nog te bouwen: 

 Metsel of giet de inbouwflens samen met het optrekken v/d wand. De flens zit dan 

stevig verankerd en volledig verzonken in de wand. 

 Op de inbouwflens is een aansluiting (50mm) voorzien om een wachtbuis te 

bevestigen. Hierdoor kan de motorkabel worden ingevoerd tot bij de 

verbindingsdoos naast het zwembad. 

 De wachtbuis vult zich met water en moet dus steeds boven het waterniveau van 

het zwembad uitkomen, om leeglopen v/h zwembad te vermijden. 
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Zwembadwand reeds gebouwd: 

 Maak een rond gat Ø45mm doorheen de wand, op de exacte positie van de oprolas. 

 De inbouwflens wordt in opbouw gemonteerd en met bouten en pluggen verankerd 

op de wand. 

 

 
 

Niet-motorzijde 

 

 Zwembadwand nog te bouwen: 

 Je kan werken met onze universele inbouwblok, bekijk hoofdstuk “O9 – Optie: 

Voorbereiding – PE inbouwblok”. 

 

OF 

 

 Stort beton (min. 25cm x 25cm) aan de niet-motorzijde, om een stevige montage 

v/d tegenlagerflens toe te laten. 

 

OF 
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 Je kan werken met onze ingietflens. Metsel of giet de inbouwflens samen met het 

optrekken v/d wand. De flens zit dan stevig verankerd en volledig verzonken in de 

wand. 

 

 
 

 Zwembadwand reeds gebouwd: 
 De tegenlagerflens wordt in opbouw gemonteerd en met bouten en pluggen 

verankerd op de wand. 
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Dunne wand (Monoblock of elementenbad) 
Vóór het aanvullen van het zwembad 

 

 Motorzijde: 

 Maak een rond gat Ø45mm op de exacte positie v/d oprolas, doorheen de wand. 

 De flens is voorzien van een koppelstuk om een wachtbuis (50mm) op aan te 

sluiten, om de motorkabel tot aan de verbindingsdoos te voeren naast het zwembad. 

 De wachtbuis vult zich met water en moet dus steeds boven het waterniveau v/h 

zwembad uitkomen, om leeglopen v/h zwembad te vermijden. 

 

 
 

Niet-motorzijde: 

 Maak bevestigingsgaten voor de flens doorheen de wand, in lijn met de oprolas. 

 Gebruik de flens als mal voor het aftekenen v/d gaten. 
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A8 - Bouwkundige voorbereiding: ECOTOP® 

 

Algemeen: 

 Niveauregeling is noodzakelijk om een automatische lamellenafdekking te kunnen 

plaatsen en gebruiken. 

 Plaats geen uitspringende obstakels die de loop van het rolluik kunnen hinderen. 

Bijv. skimmers, ladders, enz… 

 De plaats waar de steunen worden vastgezet dient een vlakke ondergrond te zijn en 

voldoende stevig voor verankering. 

 Aan deze steunen gaan de lamellen het zwembad in en uit, hier kan de randsteen 

dus niet oversteken anders kan de volledige lamelbreedte niet passeren. 

 Slijp aan beide badkanten de randsteen plaatselijk weg, als dit het probleem is. 

 

Met zonnepaneel: 

 Plaats de steun met het fotovoltaïsch paneel aan de badzijde die het meest naar het 

zuiden gericht is. 

 De batterij zal het beste opladen door „direct zonlicht‟, probeer de steun zo weinig 

mogelijk in de schaduw te plaatsen. 

 

Werking: 

 Twee steunen, bevestigd op de zwembadrand, dragen de oprolas. 

 De steunen worden afgeschermd door kunststof kappen. 

 Max. afmetingen ECOTOP®: 15 x 7 m. 

 

 Richtwaarden: 

 

Lengte afdekking in m (incl. trap) 6 8 10 12 14 

Diameter rol (ø) in mm 430 500 530 560 590 

 

Afwerking: 
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B1 - Elektrische voorbereiding: Opbouw 
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B2 - Elektrische voorbereiding: Inbouw - Extern elektrisch 
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B3 - Elektrische voorbereiding: Inbouw - Extern hydraulisch 
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B4 - Elektrische voorbereiding: Inbouw - SCUBA-drive® 
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B5 - Elektrische voorbereiding: ECOTOP® 

 

Netkabelvoeding: 230V AC 
 

 Een voeding, voorzien van een netkabel (2m lengte), wordt erbij geleverd. 

 Kabel van motor tot voedingkast zelf te voorzien. 
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C1 - Plaatsing techniek: Opbouw 

 

1. Plaatsing v/d oprolas 
 Monteer (indien nodig) de kunststof lagers aan de buitenzijde v/d RVS steunen. 

 

 
 

 Zet de steunen zo neer, dat je de aseinden v/d oprolas door de lagers kan schuiven. 

Draai de steunen zo, dat de lagers aan de badzijde zitten, m.a.w. naar de oprolas 

toe. 

 

2. Plaatsing v/d steunen 
 Druk de steunen naar elkaar toe, zodat de lagers de lagerblokken in de oprolas 

raken. 

 Positioneer de oprolas en steunen symmetrisch t.o.v. het midden v/h bad boven het 

bad-einde. 

 

 
 

 Veranker de steunen met bijgeleverde pluggen en houtdraadbouten. 
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3. Plaatsing v/d motor 
 Plaats de elektrische motor, op de steun met de motorbeugel. 

 

 
 

 Afwerking: 

 

Houten omkasting 

 De RVS steunen vormen het frame voor de omkasting. 

 Bekijk hoofdstuk “O1 – Afwerking: Opbouw – Omkasting”. 

 

Aluminium + PVC omkasting 

 Bekijk hoofdstuk “O1 – Afwerking: Opbouw – Omkasting”. 
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C2-1 - Plaatsing techniek: Inbouw: Externe motor - Bad met liner / folie 

 

Algemeen: 

 Monteer de as-doorvoer vóór het aanbrengen v/d binnenbekleding volgens 

hoofdstuk “A6 – Bouwkundige voorbereiding: Inbouw – As-doorvoer en 

motorput voor externe aandrijving” 

 Het belangrijkste, alvorens het opgieten met polyesterhars, bij de installatie v/d as-

doorvoer is de afdichting en de uitlijning met de oprolas. 

 

 
 

Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving 

1 Flens 6 Foliering 

2 Gietkanaal 7 PVC moer 

3 Liner / folie 8 Vlakke dichting 

4 Siliconen 9 Lager 

5 Doorvoerbuis 10 Waterkeerring 

 

 

1. Plaatsing v/d doorvoerbuis 
 Verwijder de ingestorte PVC-buis (Ø110mm) en maak een gietkanaal onder 45° tot 

in de uitsparing, om later het polyesterhars op te kunnen gieten. 

 Breng rondom het rond gat (Ø110mm) min. 2 gesloten cirkels siliconen aan, zowel 

aan bad als motorputzijde. Wees vooral niet te zuinig met de siliconen, om alle 

oneffenheden v/d wand op te vangen. 

 Schuif de badzijde-flens over de doorvoerbuis tot tegen de kraag v/d doorvoerbuis. 

Breng hiertussen een gesloten cirkel siliconen aan. 

 Plaats de doorvoerbuis in het gat (Ø110mm) en schuif de motorputzijde-flens over 

de doorvoerbuis. 

 Schroef de PVC-moer op de doorvoerbuis en breng siliconen aan tussen moer en 

flens alsook flens en doorvoerbuis alvorens de PVC-moer handvast te draaien. 
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 Hiervoor kan u de sleutel voor PVC-moer v/d asdoorvoer gebruiken, bekijk 

hoofdstuk “O9 – Optie: Voorbereiding – Sleutel voor PVC-moer v/d asdoorvoer” 

 

2. Uitlijnen v/d doorvoerbuis 
 Bevestig de plaatjes v/d uitlijnset op de doorvoerbuis, met de ster langs de badzijde. 

 Bevestig de uitlijnkoord in het center v/d tegenlager aan de overkant v/h bad 

(bv.oogbout) en steek ze vervolgens door de ster, door de doorvoerbuis en door het 

gaatje v/h plaatje v/d uitlijnset. 

 Corrigeer de positie v/d doorvoerbuis totdat de uitlijnkoord door het midden v/d 

ster gaat en dus in lijn staat met de oprolas en tegenlagerflens. Hou de uitlijnkoord 

voortdurend strak gespannen. 

 

 
 

3. Fixeren v/d doorvoerbuis 
 Meng intensief het polyesterhars en harder (deze zijn steeds in de juiste 

mengverhouding geleverd) en giet de uitsparing rondom de doorvoerbuis volledig 

op met de hars-mengeling. 

 Laat bij 20°C de mengeling ongeveer 2u. uitharden. De uithardingstijd is 

afhankelijk v/d temperatuur. 

 



MAN-AT-C2-1 Handleiding Aquatop (2011) 3 

 

4. Plaatsing v/d lagers 
 Merk op dat de hars-mengeling er niet voor zorgt dat uw bad waterdicht is, dit is de 

taak v/d bekleding. 

 Bout de foliering op de doorvoerbuis. Plaats vóór en achter de folie een vlakke 

dichting. De foliering zorgt voor de waterdichtheid tussen de doorvoerbuis en 

bekleding. 

 Monteer de lagerblokken op de doorvoerbuis. Aan badzijde past de lagerblok in de 

foliering, aan putzijde wordt deze rechtstreeks op de doorvoerbuis geschroefd. 

Tussen lager en doorvoerbuis wordt een vlakke dichting aangebracht. 

 Plaats de waterkeerringen m.b.v. rubberen hamer en vaseline in de lagerblokken, 

met de open kant v/d waterkeerring steeds naar het zwembad gericht. De 

waterkeerring moet volledig verzonken liggen. 

 

 
 

Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving 

1 Lager 6 Bout 

2 Waterkeerring 7 Liner / folie 

3 Vlakke dichting 8 Flens 

4 Bout 9 Doorvoerbuis 

5 Foliering 10 PVC moer 

 

 

5. Plaatsing v/d tegenlagerflens 
 Teken de boorgaten af (gebruik hiervoor de uitlijnset) en bevestig de 

tegenlagerflens tegen de badwand. 

 Gebruik voldoende siliconen in de bevestigingsgaten, als extra afdichting. Wees 

niet te zuinig! 
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 De tegenlagerflens kan pas geplaatst worden na het aanbrengen v/d liner/folie. 

 

 
 

Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving 

1 Vlakke dichting 3 Aseinde 

2 Tegenlagerflens 4 Stelring 

 

6. Plaatsing v/d oprolas 
 Schuif de oprolas op het aseinde aan de tegenlagerflens. Laat de stelring met 

schroeven, voorlopig nog los staan. Breng steeds voldoende vaseline aan ter 

verbetering v/d lagering. 

 Breng de motor-as in de doorvoerbuis, zonder de beschermring te vergeten en de 

waterkeerringen te beschadigen. 

 Koppel de motor-as met de aandrijfflens. 

 Schuif de oprolas tot tegen de doorvoer, zodat de aandrijfflens tegen de 

beschermring komt. 

 Zet de stelring met schroeven aan de tegenlagerflens vast, maar laat een ruimte van 

5mm tussen de oprolas en stelring. Zo loopt de as niet vast bij eventuele uitzetting. 
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7. Plaatsing v/d motor 
 Wrijf vaseline aan de motor-as en in de holle as v/d motor. 

 Breng de inlegspie aan en schuif de motor over de motor-as. 

OPGELET: Bij een hydraulische motor wordt een aangepaste spie meegeleverd. 

Gebruik deze om de motor te borgen. 

 Veranker de motor aan de motorbeugel. 

 De motorbeugel is aangepast aan het type motorput. 

 

Polyethyleen motorput 

 

 De motorbeugel wordt vastgezet op een interne rib v/d put. 

 

 
 

Betonnen motorput 

 

 De motorbeugel wordt vastgezet in de zwembadwand. 
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C2-2 - Plaatsing techniek: Inbouw: Externe motor - Bad met tegel of polyester 

afwerking 

 

Algemeen: 

 Monteer de as-doorvoer vóór het aanbrengen v/d binnenbekleding volgens 

hoofdstuk “A6 – Bouwkundige voorbereiding: Inbouw – As-doorvoer en 

motorput voor externe aandrijving” 

 Het belangrijkste, alvorens het opgieten met polyesterhars, bij de installatie v/d as-

doorvoer is de afdichting en de uitlijning met de oprolas. 

 

 
 

Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving 

1 Tegel / Polyester 7 PVC moer 

2 Gietkanaal 8 Vlakke dichting 

3 Siliconen 9 Lager 

4 Flens – motorzijde 10 Waterkeerring 

5 Flens – badzijde 11 Foliering 

6 Doorvoerbuis   

 

1. Plaatsing v/d doorvoerbuis 
 Verwijder de ingestorte PVC-buis (Ø110mm) en maak een gietkanaal onder 45° tot 

in de uitsparing, om later het polyesterhars op te kunnen gieten. 

 Breng rondom het rond gat (Ø110mm) min. 2 gesloten cirkels siliconen aan, zowel 

aan bad als motorputzijde. Wees vooral niet te zuinig met de siliconen, om alle 

oneffenheden v/d wand op te vangen. 

 Schroef de badzijde-flens en foliering op de doorvoerbuis. Breng hiertussen vlakke 

dichtingen aan. 

 Plaats de doorvoerbuis in het gat (Ø110mm) en schuif de motorputzijde-flens over 

de doorvoerbuis. 

 Schroef de PVC-moer op de doorvoerbuis en breng siliconen aan tussen moer en 

flens alsook flens en doorvoerbuis alvorens de PVC-moer handvast te draaien. 

 Hiervoor kan u de sleutel voor PVC-moer v/d asdoorvoer gebruiken, bekijk 

hoofdstuk “O9 – Optie: Voorbereiding – Sleutel voor PVC-moer v/d asdoorvoer” 
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2. Uitlijnen v/d doorvoerbuis 
 Bevestig de plaatjes v/d uitlijnset op de doorvoerbuis, met de ster langs de badzijde. 

 Bevestig de uitlijnkoord in het center v/d tegenlager aan de overkant v/h bad 

(bv.oogbout) en steek ze vervolgens door de ster, door de doorvoerbuis en door het 

gaatje v/h plaatje v/d uitlijnset. 

 Corrigeer de positie v/d doorvoerbuis totdat de uitlijnkoord door het midden v/d 

ster gaat en dus in lijn staat met de oprolas en tegenlagerflens. Hou de uitlijnkoord 

voortdurend strak gespannen. 

 

 
 

3. Fixeren v/d doorvoerbuis 
 Meng intensief het polyesterhars en harder (deze zijn steeds in de juiste 

mengverhouding geleverd) en giet de uitsparing rondom de doorvoerbuis volledig 

op met de hars-mengeling. 

 Laat bij 20°C de mengeling ongeveer 2u uitharden. De uithardingstijd is 

afhankelijk v/d temperatuur. 

 

4. Plaatsing v/d lagers 
 Merk op dat de hars-mengeling er niet voor zorgt dat uw bad waterdicht is, dit is de 

taak van de bekleding. 
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 Monteer de lagerblokken op de doorvoerbuis. Aan badzijde past de lagerblok in de 

foliering, aan putzijde wordt deze rechtstreeks op de doorvoerbuis geschroefd. 

Tussen lager en doorvoerbuis wordt een vlakke dichting aangebracht. 

 Plaats de waterkeerringen m.b.v. rubberen hamer en vaseline in de lagerblokken, 

met de open kant v/d waterkeerring steeds naar het zwembad gericht. De 

waterkeerring moet volledig verzonken liggen. 

 

 
 

Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving 

1 Lager 7 Tegel / Polyester 

2 Waterkeerring 8 Flens - badzijde 

3 Vlakke dichting 9 Doorvoerbuis 

4 Bout 10 Flens - motorzijde 

5 Foliering 11 PVC moer 

6 Bout   

 

5. Plaatsing v/d tegenlagerflens 
 Teken de boorgaten af (gebruik hiervoor de uitlijnset) en bevestig de 

tegenlagerflens tegen de badwand. 

 De tegenlagerflens kan pas geplaatst worden na het aanbrengen v/d tegel / polyester 
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Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving 

1 Vlakke dichting 3 Aseinde 

2 Tegenlagerflens 4 Stelring 

 

6. Plaatsing v/d oprolas 
 Schuif de oprolas op het aseinde aan de tegenlagerflens. Laat de stelring met 

schroeven, voorlopig nog los staan. Breng steeds voldoende vaseline aan ter 

verbetering v/d lagering. 

 Breng de motor-as in de doorvoerbuis, zonder de beschermring te vergeten en de 

waterkeerringen te beschadigen. 

 Koppel de motor-as met de aandrijfflens. 

 Schuif de oprolas tot tegen de doorvoer, zodat de aandrijfflens tegen de 

beschermring komt. 

 Zet de stelring met schroeven aan de tegenlagerflens vast, maar laat een ruimte van 

5mm tussen de oprolas en stelring. Zo loopt de as niet vast bij eventuele uitzetting. 

 

         
 

7. Plaatsing v/d motor 
 Wrijf vaseline aan de motor-as en in de holle as v/d motor. 

 Breng de inlegspie aan en schuif de motor over de motor-as. 

OPGELET: Bij een hydraulische motor wordt een aangepaste spie meegeleverd. 

Gebruik deze om de motor te borgen. 

 Veranker de motor aan de motorbeugel. 

 De motorbeugel is aangepast aan het type motorput. 

 

Polyethyleen motorput 

 

 De motorbeugel wordt vastgezet op een interne rib v/d put. 
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Betonnen motorput 

 

 De motorbeugel wordt vastgezet in de zwembadwand. 

 



MAN-AT-C3 Handleiding Aquatop (2011) 1 

 

C3 - Plaatsing techniek: Inbouw: Externe motor - Bad met dunne wand 

 

Algemeen: 

 Plaats lagerblokken en tegenlagerflens alvorens het bad aan te vullen. 

 Gebruik waterkeerringen om waterdichtheid te verzekeren. 

 

1. Plaatsing v/d lagers 
 Teken af en maak de boorgaten (Ø7mm) voor de lagerblok, in de wand en 

motorput. Gebruik de vlakke dichting als tekenmal. 

 Maak centraal een rond doorvoergat van Ø35mm. 

 Plaats de waterkeerringen in de lagerblokken met de open kant naar het zwembad 

gericht. De waterkeerring moet volledig verzonken liggen. 

 Bout de badwand tussen het badlagerblok en het buitenlager aan de buitenzijde v/h 

bad. Plaats vlakke dichtingen tussen lagerblok en wand aan beide zijden v/d 

badwand. 

 

 
 

 

2. Plaatsing v/d tegenlagerflens 
 Teken af en maak de boorgaten (Ø7mm) voor de tegenlagerflens, in de wand. 

Gebruik de vlakke dichting als tekenmal. 

 Bout de badwand tussen de tegenlagerflens en de buitenflens met blindgaten. Plaats 

vlakke dichtingen tussen flens en wand aan beide zijden v/d badwand. 

 

 



MAN-AT-C3 Handleiding Aquatop (2011) 2 

 

Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving 

1 Vlakke dichting 3 Aseinde 

2 Tegenlagerflens 4 Stelring 

 

3. Plaatsing v/d oprolas 
 Schuif de oprolas op het aseinde aan de tegenlagerflens. Laat de stelring met 

schroeven, voorlopig nog los staan. Breng steeds voldoende vaseline aan ter 

verbetering v/d lagering. 

 Breng de motor-as in de lagerblok, zonder de beschermring te vergeten en de 

waterkeerringen te beschadigen. 

 Koppel de motor-as met de aandrijfflens. 

 Schuif de oprolas tot tegen de doorvoer, zodat de aandrijfflens tegen de 

beschermring komt. 

 Zet de stelring met schroeven aan de tegenlagerflens vast, maar laat een ruimte van 

5mm tussen de oprolas en stelring. Zo loopt de as niet vast bij eventuele uitzetting. 

 

         
 

4. Plaatsing v/d motor 
 Wrijf vaseline aan de motor-as en in de holle as v/d motor. 

 Breng de inlegspie aan en schuif de motor over de motor-as. 

 Veranker de motor.
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C4 - Plaatsing techniek: Inbouw: SCUBA-drive® met inhangplaten 

 

Algemeen: 

 De SCUBA-drive® buismotor wordt geleverd met een 10m lange motorkabel, vast 

verbonden aan de motor. 

 Breng de motorkabel buiten het zwembad, via een wachtbuis naar een 

verbindingsdoos. 

 Deze verbindingsdoos moet steeds toegankelijk zijn, zodat bij onderhoud de motor 

demonteerbaar blijft. 

 Er zijn verschillende soorten van inhangplaten, afhankelijk v/d afwerking. 

 

Opmerking: Als de standaard inhangplaten geen oplossing bieden, kan je T&A steeds 

contacteren i.v.m. inhangplaten op maat. 

 

Keuze v/d inhangplaten 
 

Geplooid       Geplooid met als optie: Tussenwand 

 

                                            
 

Vlak        Diepe montage 
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1. Plaatsing v/d inhangplaten 
 Plaats de inhangplaten strak tegen de wand, zodat beide flenzen v/d oprolas op de 

gewenste diepte zitten, in lijn. 

 Breng na het boren v/d gaten voldoende siliconen aan, om de waterdichtheid te 

verzekeren. 

 

2. Plaatsing v/d oprolas 
 Verwijder het kabelgootje. 

 Schuif de oprolas op het aseinde aan de tegenlagerflens. Laat de stelring met 

schroeven, voorlopig nog los staan. Breng steeds voldoende vaseline aan ter 

verbetering v/d lagering. 

 Leg de motor in de motorflens en veranker hem. 

 Plaats de motorkabel in positie zodat u het kabelgootje terug kan monteren, dit 

vermijdt het hinderen v/d vrije loop v/d lamellen. 

 Zet de stelring met schroeven aan de tegenlagerflens vast, maar laat een ruimte van 

5mm tussen de oprolas en stelring. Zo loopt de as niet vast bij eventuele uitzetting. 
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C5-1 - Plaatsing techniek: Inbouw: SCUBA-drive® met kabeldoorvoer bij  wand 

uit beton of metselwerk 

 

Algemeen: 

 De SCUBA-drive® buismotor wordt geleverd met een 10m lange motorkabel, vast 

verbonden aan de motor. 

 Breng de motorkabel buiten het zwembad, via een wachtbuis naar een 

verbindingsdoos. 

 Deze verbindingsdoos moet steeds toegankelijk zijn, zodat bij onderhoud de motor 

demonteerbaar blijft. 

 

1. Plaatsing v/d flenzen 
 Bout aan motorzijde de flens op de inbouwflens, die reeds geplaatst is tijdens de 

voorbereidingen. Vergeet de vlakke dichting niet! 

 Bekijk hoofdstuk “A7 – Bouwkundige voorbereiding: Kabeldoorvoer voor 

SCUBA-drive®” 
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2. Plaatsing v/d oprolas 
 Schuif de oprolas op het aseinde aan de tegenlagerflens. Laat de stelring met 

schroeven, voorlopig nog los staan. Breng steeds voldoende vaseline aan ter 

verbetering v/d lagering. 

 Leg de motor in de motorflens en veranker hem. Zorg ervoor dat u de motorkabel 

niet beschadigt tijdens het doorvoeren. 

 Zet de stelring met schroeven aan de tegenlagerflens vast, maar laat een ruimte van 

5mm tussen de oprolas en stelring. Zo loopt de as niet vast bij eventuele uitzetting. 
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C5-2 - Plaatsing techniek: Inbouw: SCUBA-drive® met kabeldoorvoer bij dunne 

wand (Monoblock of elementenbad) 

 

Algemeen: 

 De SCUBA-drive® buismotor wordt geleverd met een 10m lange motorkabel, vast 

verbonden aan de motor. 

 Breng de motorkabel buiten het zwembad, via een wachtbuis naar een 

verbindingsdoos. 

 Deze verbindingsdoos moet steeds toegankelijk zijn, zodat bij onderhoud de motor 

demonteerbaar blijft. 

 

1. Plaatsing v/d flenzen 
 Monteer de tegenlagerflens en veranker deze met bouten doorheen de wand. 

Monteer de motorflens over het gat en veranker deze met bouten doorheen de 

wand. Vergeet de vlakke dichtingen niet! 

 Bekijk hoofdstuk “A7 – Bouwkundige voorbereiding: Kabeldoorvoer voor 

SCUBA-drive®” 

 

2. Plaatsing v/d oprolas 
 Schuif de oprolas op het aseinde aan de tegenlagerflens. Laat de stelring met 

schroeven, voorlopig nog los staan. Breng steeds voldoende vaseline aan ter 

verbetering v/d lagering. 

 Leg de motor in de motorflens en veranker hem. Zorg ervoor dat u de motorkabel 

niet beschadigt tijdens het doorvoeren. 

 Zet de stelring met schroeven aan de tegenlagerflens vast, maar laat een ruimte van 

5mm tussen de oprolas en stelring. Zo loopt de as niet vast bij eventuele uitzetting. 
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C6 - Plaatsing techniek: ECOTOP® 

 

1. Plaatsing v/d steunen 
 Positioneer de RVS steunen zodanig op een vlakke badrand. 

 Zorg ervoor dat het midden v/d steun gelijk staat met de achterwand, zodat het 

center v/d oprolas zich recht boven de achterwand bevindt. 

 Veranker de steunen met bijgeleverde pluggen en houtdraadbouten. 

 Denk aan het overhangen v/d randstenen. Bekijk hoofdstuk “A8 – Bouwkundige 

voorbereiding: ECOTOP®” 

 

 
 

2. Plaatsing v/d oprolas 
 Schuif de oprolas op het aseinde v/d tegenlagersteun. Breng steeds voldoende 

vaseline aan ter verbetering v/d lagering. 

 Leg de motor met de regelschroeven naar boven gericht in de motorsteun en 

veranker hem. Met de regelschroeven worden later de eindeloopposities bepaald. 

Zorg ervoor dat u de motorkabel niet beschadigt tijdens het verankeren. 
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3. Plaatsing v/d kunststof kappen 
 Leg eerst de eindeloopposities vast vooraleer u de kappen over de steunen plaatst, 

aangezien de kap de regelschroeven bedekt. Bekijk hoofdstuk “E5 – Aansluiten 

sturing: ECOTOP®”. 

 Zet de afdekkap over de steun (1). 

 Schuif de afdekkap naar de oprolas toe. Hierdoor klemt de afdekkap onder de 

bevestigingsbeugeltjes v/d steun (2). 

 Dek het geheel af met het afdekplaatje, hierdoor wordt de afdekkap gefixeerd (3). 
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D - Lamellen 

 

De lamellen mogen enkel aan zonlicht worden blootgesteld, drijvend op het 

water en met volledig watercontact. 

 

Alle werkzaamheden aan de lamellen moeten uitgevoerd worden onder een dekzeil, 

afgeschermd van de zon. 

 

1. Plaatsing 
 

Algemeen: 

 Respecteer de volgorde v/d lamellen in de kist: Bovenaan liggen de lamellen voor 

het bad-einde. 

 Vermijd frictie op de eindstoppen en doorbuigen v/d lamellen tijdens het transport 

v/d kist naar het bad, door de stroken op te rollen. 

 

         
 

 Oriëntatie v/d lamellen: De gewelfde zijde is de bovenzijde van de lamel, de open 

zijde is naar het bad-einde gericht. De lamel heeft een mannelijke (lip) en 

vrouwelijke (open kamer) zijde. 
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2. Samenstellen 
 

Algemeen: 

 Onze lamel is geschikt om op twee verschillende manieren samen te stellen. 

 

Klik-methode 

 Haak de lamellen aan één uiteinde in elkaar. 

 

          
 Maak een tegengestelde roterende beweging met beide lamellen aan het andere 

uiteinde en laat zo de verbinding naar u toe komen. 

 

 
 

Opmerking: 

Let op de volgorde v/d handelingen, pas deze methode niet tegelijkertijd toe aan beide 

uiteinden. De lamellen komen dan vast te zitten !! 

 

Schuif-methode 

 Plaats de mannelijke zijde v/d lamelvorm in de vrouwelijke zijde. 

 Schuif nu de rest v/d lamellen rustig in elkaar. 
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3. Bevestigen 
 

 Op de oprolas zijn, op regelmatige afstand schroefgaten gemaakt. Verbind hier de 

bevestigingslinten met de oprolas. 

 Knip de overschot v/h lint af. Maak ze allemaal even lang! 

 Schuif de 1
ste

 lamel door alle lussen v/d linten. Klik vervolgens de volgende lamel 

op de 1
ste

, zodat het lint vastzit tussen de lamellen. 

 

 
 

Opmerking: 

Gebruik bij een SCUBA-drive® geen langere bouten om de linten op de oprolas te 

bevestigen, u zou de buismotor kunnen beschadigen! 

 

4. Uitzonderingen i.v.m. de lamellen: 
 

1: Geleiden 

 

Algemeen: 

 Lamellen moeten steeds in de goede richting gestuurd worden wanneer u het rolluik 

sluit. Voor een opbouwrolluik is dit bij het naderen v/h wateroppervlak, voor een 

inbouwrolluik bij het boven water komen aan het wateroppervlak. 

 Hiervoor zijn er volgende oplossingen: 

o Ballastset 

o Eindplaatjes 

o Driehoekjes 

o Overloopset 
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Ballastset 

 

De ballastset wordt aan de dwarsbalk (RVS of ALU) bevestigd en over de rol gehangen. 

 

 
 

Regel de lengte v/d linten zodanig dat de gewichten 50mm boven de badbodem hangen, 

wanneer het rolluik volledig is opgerold. De ballastset leidt het rolluik steeds in de goede 

richting bij het afrollen en drukt de lamellen aan tijdens het oprollen. 

 

Opmerking: 

Een aftekening v/d linten op het rolluik is dan ook onvermijdelijk, maar doet zeker geen 

afbreuk aan de functionaliteit ervan. Deze oplossing strekt tot aanbeveling boven alle 

andere. 

 

Eindplaatjes 

 

Kan de ballastset niet gebruikt worden, dan moeten eindplaatjes op de 3 eerste lamellen 

worden aangebracht. De eindplaatjes buigen de lamellen in de juiste richting, voor een 

inbouwrolluik (2) naar beneden en voor een opbouwrolluik (1) naar boven. 
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De eindplaatjes worden bevestigd met schroefjes in de open kamer v/d lamel, eventueel 

kan u alvorens nog siliconen aanbrengen tussen de plaatjes en de lamellen. Monteer de 

plaatjes met ongeveer 1,5 meter tussenruimte. 

 

     
 

Driehoekjes 

 

Als het rolluik snel de neiging heeft ergens achter te blijven haken, bijv. de buitenhoek van 

een romeinse trap of zijdelingse skimmers, dan gebruikt u beter de PVC driehoekjes. De 

driehoekjes duwen het rolluik in de goede richting. 

 

 
 

De driehoekjes worden bevestigd met een schroefje in de lip v/d eindstop. 
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Overloopset 

 

Om bij een overloop-zwembad te beletten dat het rolluik over de rand v/h bad drijft, 

gebruikt u de overloopset. Deze bevat geleidingswieltjes om aan beide buitenkanten onder 

de 1
ste

 lamel te plaatsen (gelijk met de buitenkant) en nokjes om over de rest v/h rolluik te 

verdelen. 

 

                            
 

Opmerking: 

De laatste lamel blijft buiten bij volgende bouwvormen: 

- Inbouw in bodem (Onderwaterpaneel) 

- Inbouw op bodem (Onderwaterkap) 

De overloopset is niet compatibel met trapeinden (bijv. romeinse trap)! 

De overloopset kan niet bij eender welke uitvoering van randsteen gebruikt worden! 
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2: Doorslaan 

 

Algemeen: 

 Bij een onregelmatig bad-einde (schuin, ingesneden, met inlooptrap,…) kan het 

rolluik “doorslaan”. De laatste wikkeling komt los v/d rol (zonder dat de motor 

draait), waardoor de eindeloop posities v/h systeem verschuiven. 

 Het fenomeen wordt veroorzaakt door het verschil in gewicht bij een 

opbouwrolluik of opwaartse drijfkracht bij een inbouwrolluik. 

 Dit fenomeen kan niet eenzijdig worden opgelost. Hiermee moet dus rekening 

worden gehouden in de ontwerpfase v/h zwembad met rolluik. 

 

 
 

 Noodoplossing voor dit probleem zijn de anti-slip klemmen. 

Anti-slip klemmen 

 

Als het niet mogelijk is voldoende lamellen op het water te laten rusten (skimmerwerking, 

opbouwrol, …), moet u anti-slip klemmen monteren. Met deze klemmen wordt vermeden 

dat de wikkelingen op de oprolas t.o.v. elkaar kunnen verschuiven. 

 

Opmerking: 

Oppervlakte beschadiging v/d lamellen (krassen), ter plaatse van deze klemmen, is echter 

onvermijdelijk! 

In sommige situaties brengen ook de anti-slip klemmen geen afdoende oplossing! 

 

In sommige gevallen is het onmogelijk om romeinse of rechte trappen en 

schuine bad-einden volledig op te rollen bij het openen v/d afdekking. 
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E1 - Aansluiten sturing: Externe motor - Elektrisch 
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Code   Technische beschrijving   

KABEL1   Min. 3 x 1,5  mm² Soepele draad ! 

KABEL2   Min. 4 x 0,75 mm² Soepele draad ! 

KABEL3   Min. 5 x 0,75 mm² afgeschermd Soepele draad ! 

KABEL4   Min. 2 x 4 mm² Soepele draad ! 

Remote 1 Connector ontvangerprint afstandsbediening   

Remote 2 NIET GEBRUIKT   

Relay1   connector relaisprint 1   

Relay2   connector relaisprint 2   

J1           M1 Motor + of -    

  M2 Motor + of -   

J2 1 Rem (NIET gebruiken bij een externe motor)   

  2 Rem (NIET gebruiken bij een externe motor)   

  3 Sensor -   

  4 Sensor +   

  5 Sensorsignaal (A of B aansluiten – NIET allebei)   

J3 6 Drukknop CLOSE   

  7 Drukknop OPEN   

  8 Gemeenschappelijke (common)   

  9 Sleutelschakelaar STOP   

J4 10 Sk: thermisch contact   

  11 Sk: thermisch contact   

J5 12 Programmeerbare input   

  13 Programmeerbare input   

J6 L Voeding 230V   

  PE Aarding   

  N Voeding 230V   

J7   Ethernetaansluiting voor software update   

J8   Bijkomende connector afstandsbediening   

F1   Glaszekering 2A   

F2   Zekering 20A   

T1   Scroll up / OPEN   

T2   Enter (bevestigen van de keuze)   

T3   Scroll down / CLOSE   

T4   Menu / return   

Motor type   Technische beschrijving 

EXT120-B   Externe motor 120 Nm - Bosch (oud model) 

EXT120-V   Externe motor 120 Nm - Valeo (sinds 2007) 

EXT250   Externe motor 250 Nm – Valeo 

SCUBA-A   Scuba motor 250 Nm 

SCUBA-B   Scuba motor 500 Nm 

SCUBA-C   Scuba motor 180 Nm 

SCUBA-D   Scuba motor 400 Nm 

SCUBA-E  Scuba motor 140 Nm 

HYDR-A   Hydraulische motor 

HYDR-B   NIET GEBRUIKT 

HYDR-C   NIET GEBRUIKT 

CUSTOM   ENKEL TE GEBRUIKEN IN OVERLEG MET T&A 
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E2 - Aansluiten sturing: Externe motor - Hydraulisch 
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Code   Technische beschrijving   

KABEL1   Min. 3 x 1,5  mm² Soepele draad ! 

KABEL2   Min. 4 x 0,75 mm² Soepele draad ! 

KABEL3   5 x 0,34 mm² afgeschermd 25m lang 

KABEL4   5 x 1,5 mm² 3m lang 

Remote 1 Connector ontvangerprint afstandsbediening   

Remote 2 NIET GEBRUIKT   

Relay1   connector relaisprint 1   

Relay2   connector relaisprint 2   

J1           M1 NIET GEBRUIKT   

  M2 NIET GEBRUIKT   

J2 1 Rem (NIET GEBRUIKT)   

  2 Rem (NIET GEBRUIKT)   

  3 Sensor -   

  4 Sensor +   

  5 Sensorsignaal   

J3 6 Drukknop CLOSE   

  7 Drukknop OPEN   

  8 Gemeenschappelijke (common)   

  9 Sleutelschakelaar STOP   

J4 10 Waterdetectie (sensor op motor)   

  11 Waterdetectie (sensor op motor)   

J5 12 Programmeerbare input   

  13 Programmeerbare input   

J6 L Voeding 230V   

  PE Aarding   

  N Voeding 230V   

J7   Ethernetaansluiting   

J8  Bijkomende connector afstandsbediening  

F1   Glaszekering 2A   

F2   Zekering 20A   

T1   Scroll up / OPEN   

T2   Enter (bevestigen van de keuze)   

T3   Scroll down / CLOSE   

T4   Menu / return   

Motor type   Technische beschrijving 

EXT120-B   Externe motor 120 Nm - Bosch (oud model) 

EXT120-V   Externe motor 120 Nm - Valeo (sinds 2007) 

EXT250   Externe motor 250 Nm - Valeo 

SCUBA-A   Scuba motor 250 Nm 

SCUBA-B   Scuba motor 500 Nm 

SCUBA-C   Scuba motor 180 Nm 

SCUBA-D   Scuba motor 400 Nm 

SCUBA-E  Scuba motor 140 Nm 

HYDR-A   Hydraulische motor 

HYDR-B   NIET GEBRUIKT 

HYDR-C   NIET GEBRUIKT 

CUSTOM   ENKEL TE GEBRUIKEN IN OVERLEG MET T&A 
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E3 - Aansluiten sturing: SCUBA-drive® 
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Code   Technische Beschrijving   

KABEL1   Min. 3 x 1,5  mm² Soepele draad ! 

KABEL2   Min. 4 x 0,75 mm² Soepele draad ! 

KABEL3   Min. 6 x 1,5 mm² afgeschermd Soepele draad ! 

KABEL4   Min. 2 x 4 mm² Soepele draad ! 

Remote 1 Connector ontvangerprint afstandsbediening   

Remote 2 NIET GEBRUIKT   

Relay1   connector relaisprint 1   

Relay2   connector relaisprint 2   

J1           M1 Motor + of -    

  M2 Motor + of -   

J2 1 Rem   

  2 Rem   

  3 Sensor -   

  4 Sensor +   

  5 Sensorsignaal (A of B)   

J3 6 Drukknop CLOSE   

  7 Drukknop OPEN   

  8 Gemeenschappelijke (common)   

  9 Sleutelschakelaar STOP   

J4 10 Brug of waterniveaucontact   

  11 Brug of waterniveaucontact   

J5 12 Programmeerbare input   

  13 Programmeerbare input   

J6 L Voeding 230V   

  PE Aarding   

  N Voeding 230V   

J7   Ethernetaansluiting   

J8  Bijkomende connector afstandsbediening  

F1   Glaszekering 2A   

F2   Zekering 20A   

T1   Scroll up / OPEN   

T2   Enter (bevestigen van de keuze)   

T3   Scroll down / CLOSE   

T4   Menu / return   

Motor type   Technische beschrijving  

EXT120-B   Externe motor 120 Nm - Bosch (oud model) 

EXT120-V   Externe motor 120 Nm - Valeo (sinds 2007) 

EXT250   Externe motor 250 Nm - Valeo 

SCUBA-A   Scuba motor 250 Nm 

SCUBA-B   Scuba motor 500 Nm 

SCUBA-C   Scuba motor 180 Nm 

SCUBA-D   Scuba motor 400 Nm 

SCUBA-E  Scuba motor 140 Nm 

HYDR-A   Hydraulische motor 

HYDR-B   NIET GEBRUIKT 

HYDR-C   NIET GEBRUIKT 

CUSTOM   ENKEL TE GEBRUIKEN IN OVERLEG MET T&A 
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E4 - Instellen sturing: Externe motor & SCUBA-drive® (Universele stuurkast) 

 

1. Boomstructuur 
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2. Initialiseren 
 

(Na het aansluiten van de stuurkast volgens het aansluitschema, start u met de initialisatie van de 

stuurkast.) 

 

Algemene gebruiksaanwijzing: 

 T1 en T3: om door de lijsten te scrollen. 

 T2: om uw keuze te bevestigen = ENTER (Let op: uw keuze moet in het midden 

staan, m.a.w. ter hoogte van T2. Het is die keuze die bevestigd word.) 

 T4: om in het menu te gaan, of terug te gaan naar de vorige stap = RETURN 

 

 
T1 = toets 1     T2 = toets 2     T3 = toets 3     T4 = toets 4 

 

1
ste

 display: Selecteer MENU 
T4 indrukken (MENU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
de

 display: Kies een TAAL 
Scroll naar de TAAL die u wilt kiezen als programma-

taal. 

Als de gekozen TAAL ter hoogte van T2 staat, bevestig 

dan uw keuze door T2 in te drukken. 
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3
de

 display: Selecteer de MOTOR 
Scroll naar de MOTOR die u monteerde en bevestig 

wederom met T2. 

Om het motortype te controleren, raadpleeg de tabel in 

de technische beschrijving. 

 

 

 

 

 

 

4
de

 display: Controleer de draai-RICHTING v/d motor 
Controleer of de draai-RICHTING v/d oprolas 

overeenstemt met degene die de stuurkast aangeeft, 

door T1 of T3 in te drukken en corrigeer de draai-

RICHTING indien nodig door T4 in te drukken. Zodra 

de draai-RICHTING correct is, bevestig met T2. 

 

 

 

 

 

5
de

 display: Vastleggen v/d EINDPOSITIES 
Hou T1 ingedrukt tot de ‘open’ POSITIE bereikt is. 

Druk T2 en vervolgens T1 in (zonder T2 te lossen), om 

de ‘open’ POSITIE te bevestigen. De bevestiging 

verschijnt op het display. Hou T3 ingedrukt tot de 

‘gesloten’ POSITIE bereikt is. Druk T2 en vervolgens 

T3 in (zonder T2 te lossen), om de ‘gesloten’ POSITIE 

te bevestigen. De bevestiging verschijnt op het display. 

 

 

6
de

 display: Afdekking KLAAR voor gebruik 
De afdekking is nu KLAAR voor normaal gebruik. Om 

de eindposities te herprogrammeren of om andere 

instellingen te wijzigen, zie “E4 – Instellen sturing: 

Externe motor & SCUBA-drive® (Universele stuurkast) – 

3. Uitbreiding”. 
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3. Uitbreiding 
 

(Na het initialiseren van de stuurkast (zie “E4 – Instellen sturing: Externe motor & SCUBA-

drive® (Universele stuurkast)”), kan u via het MENU (T4) volgende instellingen 

herprogrammeren of de I/O-instellingen wijzigen.) 

 

MENU 

(*) = Druk T4 om terug te keren 

 

 TAAL: Kies een taal en bevestig met T2. (*) 

 

 MOTORTYPE: Selecteer de gemonteerde motor en bevestig met T2. (*) 

 

 

Opmerking: 

Wanneer u het motortype verandert, moeten de eindposities opnieuw geprogrammeerd 

worden. 

 

 DRAAIRICHTING: Controleer de draairichting door T1 of T3 in te drukken 

en corrigeer indien nodig met T4. Zodra de draairichting overeenstemt, 

bevestig met T2. 

 

Opmerking: 

Wanneer u de draairichting verandert, moeten de eindposities opnieuw geprogrammeerd 

worden. 

 

 EINDPOSITIES: Hou T1 ingedrukt tot de ‘open’ POSITIE bereikt is. Druk T2 

en vervolgens T1 in (zonder T2 te lossen), om de ‘open’ POSITIE te 

bevestigen. De bevestiging verschijnt op het display. Hou T3 ingedrukt tot de 

‘gesloten’ POSITIE bereikt is. Druk T2 en vervolgens T3 in (zonder T2 te 

lossen), om de ‘gesloten’ POSITIE te bevestigen. De bevestiging verschijnt op 

het display. (*) 
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 I/O-INSTELLINGEN: 

o Safe-mode: Instelling i.v.m. de bedieningswijze. De actieve „mode‟ wordt 

links aangegeven.(*) 

 

 
 

Unsafe (T3):  (Standaard) Knop om afdekking te sluiten 

moet éénmalig (puls) bediend worden.  

 

Safe (T2): Knop om afdekking te sluiten moet bediend 

blijven = dodemansbediening (Franse 

veiligheidsnorm). 

 

o Afst. bed.: Instelling v/d afstandsbediening. De actieve instelling wordt met 

een pijl () aangegeven.(*) 

 

 
 

Normaal (T2):  (Standaard) Slechts één knop om de afdekking 

te Openen/Stoppen/Sluiten. 

 

3-knops (T3):  Elk commando (Openen – Stoppen – Sluiten) 

heeft een eigen knop. 
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o Max tijd: Instelling v/d maximum tijd dat de afdekking aan één stuk mag 

lopen.(*) 

 

 
 

„+‟ (T1):  Verhoogt de max tijd met één minuut. 

 

Minuten:  (Standaard = 10 min.) Geeft de maximale tijd 

weer (min.). 

 

„-„ (T3):  Verlaagt de max tijd met één minuut. 

 

o Niveau 1: Instelling van input J4 (waterniveau 1). Maak uw keuze door 

naar de gewenste instelling te scrollen en te bevestigen met T2. De actieve 

instelling wordt links aangegeven.(*) 

 

 
 

UIT:   (Standaard) J4 wordt niet gebruikt. 

 

N.O.: Contact J4 moet „open‟ zijn om de afdekking 

te laten lopen. 

 

N.C.: Contact J4 moet „gesloten‟ zijn om de 

afdekking te laten lopen. 

 

Tijd: Geeft het N.O./N.C.-contact een 

tijdsvertraging (sec.)(In te stellen zoals: “Max 

tijd” – zie hierboven). 

 

Opmerking: 

Bij een externe motor wordt deze input aan de warmtesensor v/d motor (Sk-Sk) gekoppeld. 
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o Niveau 2: Instelling van input J5 (waterniveau 2). Maak uw keuze door 

naar de gewenste instelling te scrollen en te bevestigen met T2. De actieve 

instelling wordt links aangegeven.(*) 

 

 
 

UIT:   (Standaard) J5 wordt niet gebruikt. 

 

N.O.: Contact J5 moet „open‟ zijn om de afdekking 

te laten lopen. 

 

N.C.: Contact J5 moet „gesloten‟ zijn om de 

afdekking te laten lopen. 

 

Tijd: Geeft het N.O./N.C.-contact een 

tijdsvertraging (sec.)(In te stellen zoals: “Max 

tijd” – zie hierboven). 

 

o Relais: Instelling v/d 8 outputrelais. Maak uw keuze door naar de gewenste 

output (No.1 t.e.m. 8) te scrollen en te bevestigen met T2. Scroll vervolgens 

door de verschillende functies en bevestig met T2. De actieve instelling 

wordt links aangegeven. Volgende 12 functies kan je toewijzen per 

output.(*) 

 

 
 

Relais UIT:  (Standaard) Het relais wordt niet gebruikt. 

 

F1 – Is open:  Het relais schakelt zodra de afdekking „open‟ 

is. 

 

F2 – Dicht:  Het relais schakelt zodra de afdekking 

„gesloten‟ is. 
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F3 – Loopt: Het relais schakelt zodra de afdekking loopt. 

 

F4 – Slot: NIET GEBRUIKT 

 

F5 – Kan B.: Het relais is gekoppeld aan kanaal B v/d 

afstandsbediening. 

 

F6 – B Puls: Het relais is gekoppeld aan kanaal B v/d 

afstandsbediening. Het relais schakelt echter 

alleen tijdelijk om = pulscontact. 

 

F7 – Kan C.: Het relais is gekoppeld aan kanaal C v/d 

afstandsbediening. 

 

F8 – C Puls: Het relais is gekoppeld aan kanaal C v/d 

afstandsbediening. Het relais schakelt echter 

alleen tijdelijk om = pulscontact. 

 

F9 – Kan D.: Het relais is gekoppeld aan kanaal D v/d 

afstandsbediening. 

 

F10 – D Puls: Het relais is gekoppeld aan kanaal D v/d 

afstandsbediening. Het relais schakelt echter 

alleen tijdelijk om = pulscontact. 

 

F11 – Fout: Het relais schakelt zodra er een foutmelding 

verschijnt op het display. 

 

Opmerking: 

ENKEL VAN TOEPASSING BIJ AANSLUITING VAN EXTRA RELAISKAARTEN – 

zie 5. Opties – Relaiskaart(en). 

 

F5 t.e.m. F10 enkel mogelijk bij 1-knopsbediening - zie I/O-instellingen: Afst. bed. 

 

o Slave: Instelling v/d rangorde.(*) 

 

 
 

Master (T1):  Stuurkast fungeert onafhankelijk als „master‟. 

 

Normaal (T2):  (Standaard) Stuurkast fungeert onafhankelijk. 
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Slave (T3):  Stuurkast fungeert afhankelijk v/d „master‟ als 

„slave‟. 

 

o Bev. Slot: NIET GEBRUIKT.(*) 

 

 
 

o Pos. Mid: Instelling om de afdekking een 2
de

 „gesloten‟ positie te geven. De 

actieve instelling wordt met een pijl () aangegeven. Dit is een speciale 

functie  Contacteer de fabrikant voor verdere inlichtingen.(*) 

 

 
 

o Standaard: Instelling i.v.m. de fabrieksinstellingen.(*) 

 

 
 

Wissen? (T2):  De I/O-instellingen worden naar de 

fabrieksinstellingen (Standaard) teruggezet. 

 

Neen (T3): Alsnog de huidige I/O-instellingen behouden. 
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 FOUTEN: Alle fouten worden opgeslagen in het geheugen v/d stuurprint. Druk op 

T2 (i) om meer informatie te krijgen over de fout(en).(*) 

 

 
 

 SERVICE: 

o Display: Instelling i.v.m. de weergave op de display.(*) 

 

 
 

Waarden (T2): Toont meer informatie op het display over 

volgende parameters: 

 Spanningsniveau v/d print (Vdc) 

 Motorstroom (A) 

 Temperatuur v/d print (°C) 

 Positie v/d afdekking (%) 

 

Normaal (T3):  (Standaard) Weergave zoals gekend. 

 

o Encoder: Functie om de afdekking te gebruiken, door het „encodersignaal‟ 

te negeren. Deze functie kan worden gebruikt om de afdekking alsnog 

handmatig te bedienen indien de encoder defect is of er een kabelbreuk is 

opgetreden. Let op: Dodemansbediening.(*) 
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Openen (T1):  Openen v/d afdekking. 

 

Sluiten (T2):  Sluiten v/d afdekking. 

 

o Rem: Functie om de rem v/d motor handmatig te bedienen. De actieve 

instelling wordt met een pijl () aangegeven. Enkel van toepassing bij 

buismotoren.(*) 

 

 
 

Rem los (T2):  De motor wordt niet geremd. 

 

Rem vast (T3): De motor wordt geremd. 

 

o Stroom: Functie om de motorstroom „real-time‟ te bekijken tijdens 

openen/sluiten v/d afdekking. De stroomwaarde wordt links 

weergegeven.(*) 

 

 
 

Openen (T1):  Openen v/d afdekking. 

 

Sluiten (T3):  Sluiten v/d afdekking. 
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 WISSEN: Functie om enkel de eindposities of I/O-instellingen terug naar de 

fabrieksinstellingen te brengen. Scroll naar de gewenste keuze en bevestig met 

T2.(*) 

 

 
 

I/O instel:  De I/O-instellingen worden gewist. 

 

Posities:  De eindposities worden gewist. 
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4. Foutanalyse op basis v/d foutmeldingen 

 

FOUTMELDING 
 

UITLEG 
 

ACTIE 

 
MAX. TIJD 

 
MAXIMUM LOOPTIJD VAN DE MOTOR IS 

OVERSCHREDEN. 

FABRIEKSINSTELLING = 10 MINUTEN  DEZE 
KAN GEWIJZIGD WORDEN VIA MENU – I/O 

SETUP – MAX. TIJD (NA CONSULTATIE T&A) 

 

 
WACHT 10 MINUTEN – RESET DE 

FOUT DOOR DE SLEUTEL OP “0” 

EN VERVOLGENS WEER OP “1” TE 
DRAAIEN 

 

STOP BEDIEND 
 

CONTACT 8-9 IS OPEN 
SLEUTELSCHAKELAAR STAAT OP “0” OF IS 

NIET CORRECT AANGESLOTEN 

 

 

DRAAI DE SLEUTEL OP “1” 
CONTROLEER DE BEKABELING 

VIA HET AANSLUITSCHEMA 

 

NIVEAU 1 
 

CONTACT 10-11 IS OPEN 

WATERNIVEAU NOK (INDIEN 
NIVEAUSENSOR) 

MOTOR IS TE WARM (ALS SK-SK VAN DE 

MOTOR OP 10-11 IS AANGESLOTEN) 
OF GEEN BRUG TUSSEN 10-11 

 

CONTROLEER HET WATER-

NIVEAU EN RESET DE FOUT 
DOOR DE SLEUTEL OP “0” EN 

VERVOLGENS WEER OP “1” TE 

DRAAIEN 
INDIEN GEEN NIVEAUSENSOR 

LEG BRUG TUSSEN 10-11  

MOTOR IS WARM, WACHT DAN 
EEN UUR.  

 

 

MAXIMUM STROOM 
 

MAXIMUM STROOM VAN DE MOTOR IS 

OVERSCHREDEN. 

 

CONTROLEER OF DE AFDEKKING 

NIET GEBLOKKEERD IS 
INDIEN ALLES OK IS, RESET DE 

FOUT DOOR DE SLEUTEL OP “0” 

EN VERVOLGENS WEER OP “1” TE 
DRAAIEN 

INDIEN DE ROL VRIJ KAN 

BEWEGEN IS ER MOGELIJK EEN 

DEFECT: CONTROLEER DE 

KABELS OP EEN KABELBREUK – 

MEET DE UITGAANDE DC 
SPANNING NAAR DE MOTOR (EN 

REM) 

 

 
GEEN PULSEN 

 
DE STUURPRINT KRIJGT GEEN PULSEN 

TERUG VAN  DE ENCODER OF DE MOTOR 

DRAAIT NIET. 

 
CONTROLEER DE BEKABELING 

VIA HET AANSLUITSCHEMA 

CONTROLEER DE KABELS OP 
EEN KABELBREUK 

ALS KABELS OK ZIJN, MEET DAN 

DE DC SPANNING TUSSEN 3-4 (12 
Vdc) 

ALS KABELS EN PRINT OK ZIJN, 

ENCODER DEFECT 
 

 
TEMPERATUUR 

 
MAXIMUM TEMPERATUUR VAN DE PRINT IS   

OVERSCHREDEN. 

 
WACHT 20 MINUTEN – RESET DE 

FOUT DOOR DE SLEUTEL OP “0” 
EN VERVOLGENS WEER OP “1” TE 

DRAAIEN 

INDIEN DE FOUT REGELMATIG 
TERUGKEERT IS ER MOGELIJKS 

EEN PROBLEEM MET DE PRINT 
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5. Opties 
 

Relaiskaart(en) 
 

Algemeen: 

 De sturing kan uitgebreid worden met 1 of 2 relaiskaarten, met elk 4 outputrelais. 

 De extra outputs kunnen gebruikt worden, om bijv. volgende randapparaten aan te 

sturen: 

o Zwembadverlichting 

o Tuinverlichting 

o Jetstream 

o … 

 OPGELET: De maximale stroomsterkte v/d relais bij 230Vac is 16A! Nooit 

rechtstreeks pompen en/of motoren sturen via deze relais omwille v/d startstromen. 

Steeds extra vermogencontactoren plaatsen.  

 

Opmerking:  

Bij een hydraulische aandrijving zijn relais No. 1 en 2 niet beschikbaar, aangezien deze de 

pompgroep aansturen. 

 

 Installatie: 

 

 
 

 STAP 1: Plaats de relaiskaart en verbind de kaart met “Relay 1” op de stuurprint. 

 STAP 2: (Plaats een 2
de

 relaiskaart en verbind deze met “Relay 2” op de stuurprint) 

 STAP 3: De programmering v/d relais gebeurt in het MENU (zie 3. Uitbreiding: 

I/O-instellingen – Relais) 

 Hieronder enkele voorbeelden van aansluitschema‟s die mogelijk zijn met de extra 

relaiskaart(en). 
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4-kanaals afstandsbediening 

 

Algemeen: 

 De afstandsbediening geeft u het comfort om het rolluik van een afstand te 

bedienen. 

 De sturing wordt uitgebreid met één relaiskaart met 4 outputs. 

 Samen met de relaiskaarten kan je de afstandsbediening gebruiken, om bijv. 

volgende randapparaten van op een afstand aan te sturen: 

o Zwembadverlichting 

o Tuinverlichting 

o Jetstream 

o … 

 OPGELET: de maximale stroomsterkte van de relais bij 230Vac is 16A! Nooit 

rechtstreeks pompen en/of motoren sturen via deze relais omwille v/d startstromen. 

Steeds extra vermogencontactoren plaatsen.  

 

Opmerking:  

Bij een hydraulische aandrijving zijn relais No. 1 en 2 niet beschikbaar, aangezien deze de 

pompgroep aansturen. 

 

 Installatie: 

 

 STAP 1: Steek de ontvangerprint op “Remote 1”. 

 STAP 2: Maak de bijkomende verbinding tussen de ontvangerprint en de stuurprint 

m.b.v. de datakabel. 

 STAP 3: Plaats de relaiskaart en verbind de kaart met “Relay 1” op de stuurprint. 

 STAP 4: Test de afstandsbediening met de zender. Indien nodig vervangt u de witte 

draad door de meegeleverde antenne (zie Extra: (Installatie antenne)). 

 STAP 5: (Enkel nodig bij nieuwe zender of ontvanger) Stel zender en ontvanger af 

(zie Extra: (Programmatie zender/ontvanger)). 
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EXTRA: (Installatie antenne (AT-2501)) 

 

 STAP 1: Stel de antenne samen op volgorde, volgens foto. 

 

     
 

Nr. Omschrijving 

1 Tapbout M6 x 25 

2 Tandveerring 

3 Coax kabel 

4 Rubber ring 

5 Vlak RVS plaatje 

6 Geplooid RVS plaatje 

7 PVC dop (zwart) 

8 Moer M6 

9 Antenne 
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 STAP 2: Ontmantel de coax kabel v/d antenne. 

 STAP 3: Sluit de kern v/d coax kabel aan op contact 12 v/d ontvanger-printplaat. 

 STAP 4: Sluit de geleidende buitenmantel v/d coax kabel aan op contact 11 v/d 

ontvanger-printplaat. 

 

                      
 

 
 

 EXTRA: (Programmatie zender/ontvanger) 

 

 STAP 1: Hou DEL ingedrukt (  

knippert (snel)). 

 STAP 2: Druk op A (  gaat even aan). 

 STAP 3: Laat DEL los (  uit). 

 STAP 4: Hou MEMO ingedrukt 

( knippert (traag)). 

 STAP 5: Druk op A (  uit, daarna terug 

knipperen). 

 STAP 6: Laat MEMO los ( knippert, 

blijft knipperen totdat u op A drukt). 

 STAP 7: Druk op A (  aan, totdat je 

loslaat). 

 

(Ga idem te werk voor de programmatie van B,C en D) 
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 Hieronder een voorbeeld van een aansluitschema dat mogelijk is met de extra 

relaiskaart. 

 

 
 

*Programmatie zender/ontvanger is enkel nodig wanneer u de zender (of 

ontvanger) verandert en/of bij een extra zender. 

Zenders en ontvangers die samen geleverd worden zijn steeds op mekaar afgesteld 

en hebben dus geen programmatie nodig. 
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E5 - Aansluiten sturing: ECOTOP® 

 

Algemeen: 

 OPGELET: Controleer of de regelschroeven v/d motor langs bovenaan te bereiken 

zijn. 

 De afdekking kan je bedienen (Openen/Sluiten) m.b.v. de sleutelschakelaar. 

 De contacten v/d sleutelschakelaar worden bekabeld geleverd. Bevestig de 

contacten binnenin de afdekkap, op de schakelaar. 

 De sleutelschakelaar is verend ingesteld (Standaard), de afdekking stopt met lopen 

van zodra je de sleutel lost. 

 Opmerking: de sleutelschakelaar kan ook niet-verend ingesteld worden. 

Demonteer hiervoor de sleutelschakelaar en verwijder de gele fiche overeenkomstig 

met de positie. 

 

           
 

1. Aansluitschema 
 

Netkabelvoeding: 230V AC 

 

 Op de steun aan de motorzijde vindt u het elektrisch aansluitschema. 

 Sluit de motor en sleutelschakelaar aan volgens dat aansluitschema. 
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Zonnepaneel met batterijvoeding: 24V DC 

 

 De afdekking wordt geleverd met een bekabelde laadregelaar, die ervoor gaat 

zorgen dat uw batterijen niet worden beschadigd. 

 Op de steun aan de motorzijde vindt u het elektrisch aansluitschema. 

 Respecteer steeds volgende aansluitvolgorde: 

o STAP 1: Sluit de batterijen aan op de laadregelaar. 

o STAP 2: Sluit het zonnepaneel aan op de laadregelaar. 

OPGELET: Respecteer de polariteit! ROOD = +  ZWART = - 

o STAP 3: Sluit de stekkers v/h sleutelcontact en de motor aan op de 

laadregelaar. 
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 Legende v/d laadregelaar: 

 

 
Batterij wordt opgeladen. 

Knippert: Batterij is volledig opgeladen. 

 

           
Batterij is ontladen. Batterij laadt op.       Batterij is opgeladen. 

Knippert snel: Voeding op uitgang v/d regelaar. 

Knippert traag: Geen voeding op uitgang v/d regelaar. 

 

2. Eindposities instellen 
 

Algemeen: 

 De buismotor heeft intern twee eindeloop-contacten (eindposities), die vrij in te 

stellen zijn. Deze eindeloop-contacten begrenzen de looptijd v/d motor in beide 

draairichtingen. 

 De positie v/d eindeloop-contacten worden gewijzigd m.b.v. een schroefcontact. De 

looptijd v/d motor kan dus, verlengd (+) of ingekort (-) worden d.m.v. het 

schroefcontact. Het schroefcontact is in te stellen met de (bijgeleverde) kunststoffen 

schroevendraaier. 

 De rechte pijl op de motor geeft de draairichting v/d motor aan. 
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 Installatie: 

 STAP 1: (Er vanuitgaande dat dit de 1
ste

 installatie is op deze werf en de lamellen 

dus op het water liggen, om opgerold te worden.) Plaats het sleutelcontact in de 

stand die overeenstemt met het „openen‟ v/d afdekking, de oprolas zou de lamellen 

nu moeten oprollen. Laat de oprolas draaien totdat hij stopt, m.a.w. hij zijn 

eindeloop-contact bereikt heeft. 

 STAP 2: 

- Indien de oprolas stopt alvorens de volledige afdekking is opgerold, moet de 

looptijd verlengd (+) worden. Draai stelselmatig het schroefcontact aan de badzijde 

in de „+‟ richting, de afdekking zou verder moeten „openen‟. Herhaal dit totdat de 

afdekking volledig „open‟ is. 

- Indien de oprolas langer loopt dan nodig („doorslaan‟), moet de looptijd ingekort 

(-) worden. Draai gevoelsmatig het schroefcontact aan de badzijde in de „-‟ richting. 

Herhaal „stap 2‟ zolang de afdekking bij het „openen‟ blijft „doorslaan‟. 

 STAP 3: Plaats het sleutelcontact in de stand die overeenstemt met het „sluiten‟ v/d 

afdekking, de oprolas zou de lamellen nu moeten afrollen. Laat de oprolas draaien 

totdat hij stopt, m.a.w. hij zijn eindeloop-contact bereikt heeft. 

 STAP 4: 

- Indien de oprolas stopt alvorens de volledige afdekking is afgerold, moet de 

looptijd verlengd (+) worden. Draai stelselmatig het andere schroefcontact in de „+‟ 

richting, de afdekking zou verder moeten „sluiten‟. Herhaal dit totdat de afdekking 

volledig „gesloten‟ is. 

- Indien de oprolas niet stopt alvorens de volledige afdekking is afgerold, moet de 

looptijd ingekort (-) worden. Draai gevoelsmatig het andere schroefcontact in de „-‟ 

richting. Herhaal „stap 4‟ zolang de afdekking bij het „sluiten‟ blijft doorlopen. 

 De afdekking is klaar voor normaal gebruik. 
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F - Gebruik en onderhoud 

 

1. Openen & sluiten 
 

 Ontruim vooraf volledig het zwembad. 

 Het water is in rust. 

 Er zijn geen personen, huisdieren of voorwerpen in of rond het zwembad aanwezig 

die de normale werking v/d afdekking kunnen hinderen. 

 Controleer of het waterpeil zich binnen de toegelaten niveaus bevind. Een 

automatische niveauregeling en overloop zijn noodzakelijk. 

 Observeer tijdens het „openen/sluiten‟ steeds de beweging v/d afdekking. 

 Zet bij onregelmatigheden de afdekking onmiddellijk stop m.b.v. de 

sleutelschakelaar op het bedieningspaneel. 

 Forceer nooit het „openen/sluiten‟ v/d afdekking. 

 

2. Onderhoud 
 

Lamellen 

 

 Verwijder minstens twee maal per jaar kalk en vuil v/d lamellen met een 

hogedrukreiniger. (Speciale ontkalkingproducten zijn verkrijgbaar bij uw 

AQUATOP® leverancier) 

 De open zijde van een solar- of transparante lamel kan algen bevatten. Behandel dit 

door anti-algen product op de afdekking te verdelen. 

 Het zwembadwater moet steeds beantwoorden aan de normale eisen van chloor- en 

pH-gehalte. 

 De watertemperatuur mag maximaal 32°C bedragen. 

 Bij lage temperaturen (vriesweer) worden de lamellen kwetsbaarder, handel 

voorzichtig. 

 Bij zware hagel dient de afdekking geopend te worden om schade te voorkomen. 

 Organisch en vegetatief materiaal, zoals bladeren, dennennaalden, gras, etc. moeten 

v/d afdekking verwijderd worden. Rottend materiaal maakt niet te verwijderen 

vlekken op de lamellen. Hou de rolluiknis zuiver en vermijd vuil tussen de 

verschillende windingen v/h lamellendeken. 

 De afdekking niet onnodig betreden, het is geen speelterrein voor kinderen. Breng 

de afdekking ook niet in contact met harde voorwerpen. 

 Alle lamellen moeten bij blootstelling aan zonlicht, in elke situatie, steeds volledig 

contact houden met het zwembadwater of afgeschermd worden v/h zonlicht. 

 Verdeel de grootste warmte net onder de lamellen over het hele zwembad door de 

filterinstallatie in bedrijf te laten als de afdekking „gesloten‟ is. Vermijd zo, vooral 

bij solarlamellen, schade aan de lamellen. De temperatuur kan plaatselijk zeer hoog 

oplopen. 

 Condensatie in de gesloten kamers v/d lamellen is onvermijdelijk en dus zichtbaar 

bij solar- en transparante lamellen, aangezien PVC & PC dampdoorlatend is.  

 

Externe motor 

 

 De motorput moet volledig droog blijven. Controleer regelmatig of er water is 

binnengedrongen na een hevige regenbui of hoge grondwaterstand. (De motorput 

kan op verschillende manieren beveiligd worden) 
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 Demonteer de motor na het zwemseizoen om hem binnenshuis te bewaren, zo 

vermijd u onnodige schade aan de motor tijdens de winterperiode. De oprolas dient 

alvorens geblokkeerd of samengebonden te worden, om afrollen v/d lamellen te 

voorkomen. (Sleutel voor blokkage v/d as is verkrijgbaar bij uw AQUATOP® 

leverancier. Bekijk hoofdstuk “O9 – Optie: Voorbereiding en onderhoud: Sleutel 

voor externe elektrische motor”.) 

 

Overwinteren 

 

 Geen gebruik tijdens de winterperiode: 

o Maak de afdekking vooraf grondig schoon. 

o Laat het waterniveau dalen tot onder de inspuiters. 

o Sluit de filterinstallatie af. 

o Opbouwrolluik: Laat de afdekking opgerold op de oprolas, afgeschermd v/d 

zon in een gesloten omkasting, overwinteren. 

o Inbouwrolluik: Zorg dat alle lamellen onder water zitten, ofwel volledig 

afgeschermd v/d zon als ze boven water zitten. Maak de rolluiknis vooraf 

grondig schoon (organisch en vegetatief materiaal kan gisten en de lamellen 

verkleuren). 

 Bij gebruik tijdens de winterperiode: 

o Zorg ervoor dat het vorstvrij is. 

o Hou alle vooraf vermelde maatregelen goed in het oog. 

 

ECOTOP® 

 

 Zorg ervoor dat er steeds voldoende zonlicht valt op het fotovoltaïsch zonnepaneel 

v/d ECOTOP®-afdekking. Reinig daarom regelmatig het paneel met een vochtige 

doek. 

 

Storingen 

 

 Neem bij defect of slechte werking v/d afdekking steeds contact op met uw 

AQUATOP® installateur. 



 

Bewijs van oplevering 
 
De installateur / verdeler… 

Firma: …………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………… 

…verklaart hierbij volgende materialen, geproduceerd door T&A te Geel – België, te hebben geïnstalleerd 

of geleverd…(Vul zo volledig mogelijk in.) 

* Zwembadafdekking: 

 Project-nr T&A: P . . . . . .  Geplaatst op: . . / . . / . . . . 

 Type: AQUATOP® / AQUAGUARD® 

 Bouwwijze: Opbouw / Inbouw 

 Kleur: …………………………………. 

 Afmetingen: …………………………... 

 Opties: ………………………………… 

* ELIOS® zonnepaneel: 

 Project-nr T&A: P . . . . . . Geplaatst op: . . / . . / . . . . 

 Type: …………………………………. 

 Afmetingen: ………………………….. 

 Regelaar / Opties: …………………….. 

…bij de klant: 

Naam: …………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………… 

De klant verklaart hierbij de goederen in goede staat te hebben ontvangen en tevreden te zijn over de 

plaatsing en goede werking. (Vink aan wat past.) 

 

  De installatie is getest. 

  De installatie heeft proef gedraaid. 

 

Opmerkingen betreffende de goederen of de installatie: 

………………………………………………………………………….. 

….............................................................................................................. 

De klant heeft ontvangen en begrijpt: 

 Instructies voor gebruik 

 Onderhoudsinstructies 

 

De klant verklaart hierbij expliciet op de hoogte te zijn v/h nodige onderhoud. 

Hij/zij zal dit onderhoud zelf uitvoeren / initiatief nemen om dit onderhoud uit te laten voeren door de 

installateur. Hij/zij zorgt, in geval van een AQUAGUARD® afdekking, ervoor dat de onderhoudsfiche 

steeds ingevuld wordt en weet dat T&A deze fiche zal opvragen in geval van een garantieaanvraag. 

 

Voor akkoord, 

 

Datum: . . / . . / . . . . 

 

De installateur / verdeler        De klant 
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G - Garantie 

 

GARANTIE - CERTIFICAAT 

 
Technics and Applications bvba, Klaus-Michael Kuehnelaan 9, 2440 Geel, 
België, garandeert zijn geleverde goederen als volgt: 
 
De algemene garantieperiode bedraagt 2 jaar voor de lamellenafdekking 
AQUATOP®.  
 
 
 
Voorwaarden (geldig vanaf 01/01/2010) 
 
Het factuur geldt als garantie bewijs. De garantie dekt de kosten voor het 
vervangen van afgekeurde of defecte materialen in zover ze behoren tot de 
levering zelf en niet het gevolg zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een foutief 
gebruik, ongewone weersomstandigheden of overmacht. Indien de gegrondheid 
van de betreffende klacht is bewezen en door T&A is geaccepteerd, zijn wij 
gehouden slechts de artikelen of de onderdelen waarop de klacht betrekking 
heeft, te vervangen of te vergoeden. Deze klacht dient binnen 7 dagen na intrede 
ervan aan ons schriftelijk te worden meegedeeld.  
 
Gevolgschade, kosten van montage, demontage en transport worden niet gedekt 
door de garantie. De verantwoordelijkheid van de fabrikant vervalt indien het 
defect optreedt door onoordeelkundig optreden van de gebruiker of het niet 
naleven van de instructies voor installatie, aansluiting en gebruik. 
 
Kleurveranderingen kunnen niet als een gebrek worden aanzien en zijn inherent 
aan het product. Water-insijpeling in onderdelen die niet verondersteld worden 
waterdicht te zijn, kan nooit aanleiding geven tot garantie. 
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O1 - Afwerking: Opbouw – Omkasting 

 

Algemeen: 

 De omkasting beschermt de lamellen tegen direct zonlicht. 

 

Hout 
 

Omschrijving: 

 Bestaat uit 5 op maat gemaakte panelen, die met houtschroeven te bevestigen zijn 

op de steunen v/h opbouwmechanisme. 

o 2x Kopwand (1) 

o 1x Zijwand – achterkant (2) 

o 1x Zijwand – voorkant (3) 

o 1x Deksel (4) 

 De panelen zijn gemaakt uit tropisch hardhout.  

Afmetingen v/d planken 28 x 145mm. 

 De omkasting is zelfdragend en robuust genoeg om te fungeren als zitbank. 

 Maximale puntbelasting = 100 Kg. 

 OPGELET: Schrob het hout alvorens te monteren, om vlekken op randsteen en 

lamellen na uitspoelen door de regen te vermijden, met bleekwater.  

 

 
 

 Afmetingen: 

 

 

 

 

 

 

* L = Badbreedte + 0,5m 

Type Max.ø in mm B in mm H in mm L in mm 

M 520 570 595 
max. 5,5m* 

L 670 750 745 
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Aluminium 
 

Omschrijving: 

 Bestaat uit een aluminium structuur, afgewerkt met witte PVC platen. 

 De omkasting kan niet gebruikt worden als zitbank. 

 

 
 

Afmetingen: 

 

 

 

 

 

  

* L = Badbreedte + 0,5m 

 

Type Max.ø in mm B in mm H in mm L in mm 

L 520 700 620 
max. 6,5m* 

XL 620 800 720 
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O2 - Afwerking: Inbouw - In nis / in bad: Loopplatform 

 

1. Roosters 
 

Algemeen: 

 De roosters dienen als loopplatform om de rolluiknis bovenaan af te werken. 

 Het loopplatform belemmert zo, als veiligheid, de toegang tot de rolluiknis. 

 Een ondersteuning voor de roosters is steeds noodzakelijk (zie – 2. Ondersteuning). 

 Bestelgegevens: 

o Afmeting A. 

o Afmeting B. 

 De roosters zijn te verkrijgen in volgende twee materialen. 

 

 
 

Hout 

 

Omschrijving: 

 Materiaal: Tropisch hardhout. 

 Planksectie: 28 x 145mm. 

 Maximale puntbelasting = 150 Kg.  
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Opmerking: 

- Bij houten roosters kunnen onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur lichte    

vervormingen optreden. 

- Verkleuring v/h hout is eigen aan het materiaal! 

 

PE 

 

Omschrijving: 

 Materiaal: PE. 

 Kleur: Wit. 

 Maximale puntbelasting = 150 Kg. 

 

             
 

PVC 

 

Omschrijving: 

 Materiaal: PVC met RVS verstevigingen. 

 Kleur: Wit. 

 Maximale puntbelasting = 150 Kg. 
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2. Ondersteuning 
 

Algemeen: 

 De ondersteuning dient om de roosters of andere afwerking te dragen. 

 Ondersteuningen zijn te verkrijgen in volgende uitvoeringen. 

 

Aluminium balk 

 

Omschrijving: 

 Sectie: 110 x 65 x 5mm. 

 Lengte: B1 – 20mm (speling). 

Lmax. zonder middensteun  = 5m 

Lmax. met middensteun = 7m 

 Maximale puntbelasting = 150 Kg. 

 Voorzien van bevestigingsrail voor ballastset, 

die tevens dient als steunrib voor de 

houten/PVC roosters. 

 De bevestiging v/d balk gebeurt m.b.v. lippen 

op de badrand die in de hoogte verstelbaar zijn. 

 Bestelgegevens: 

o Breedte v/h bad. 

 

RVS balk 

 

Omschrijving: 

 Sectie: 100 x 100 x 5mm. 

 Lengte: B1 – 20mm (speling). Lmax. zonder middensteun  = 5m 

Lmax. met middensteun = 10m 

 Maximale puntbelasting = 150 Kg. 

 Voorzien van bevestigingsogen voor ballastset. 

 De bevestiging v/d balk gebeurt m.b.v. lippen op de badrand die in de hoogte 

verstelbaar zijn. 

 Bestelgegevens: 

o Breedte v/h bad. 

 

Opmerking: 

Als de RVS balk samen met de houten roosters wordt besteld, wordt deze balk op de kopse 

zijde, met hetzelfde hout afgewerkt. 

Als de RVS balk samen met de PVC roosters wordt besteld, wordt deze balk op de kopse 

zijde, met een wit gelakte aluminium plaat afgewerkt. 
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Regelbare steun 

 

Omschrijving: 

 Afmetingen: zie – Figuur. 

 Standaardlengte = 950mm 

 Maximale puntbelasting = 150 Kg. 

 Voorzien van draagsteunen om roosters op te bevestigen. 

 Voorzien van wieltjes om de afdekking te geleiden tijdens openen/sluiten. 

 De bevestiging v/d steun gebeurt m.b.v. een muuranker. Hierin rust de steun, die 

zowel in de hoogte als in hellingsgraad verstelbaar is. 

 Het muuranker wordt met houtdraadbouten vastgezet op de bovenkant v/d 

badwand. 

 Het muuranker drukt stevig tegen de achterwand v/h bad. De wand en bekleding 

moeten op deze belasting berekend zijn. 

 Plaats steunen met een tussenafstand van ongeveer 75cm. 

 Bestelgegevens: 

o Aantal steunen. 

 

 
 

Verlengbare steun 

 

Omschrijving: 

 Afmetingen: zie – Figuur. 

 Maximale puntbelasting = 150 Kg. 

 Voorzien van draagsteunen om roosters op te bevestigen. 

 Voorzien van wieltjes om de afdekking te geleiden tijdens openen/sluiten. 

 De bevestiging v/d steun gebeurt m.b.v. een muuranker. Hierin rust de steun, die 

zowel in de hoogte als in hellingsgraad verstelbaar is. 

 Het muuranker drukt stevig tegen de achterwand v/h bad. De wand en bekleding 

moeten op deze belasting berekend zijn. 

 Het muuranker wordt met houtdraadbouten vastgezet op de bovenkant v/d 

badwand. 

 Plaats steunen met een tussenafstand van ongeveer 75cm. 

 Lengte is regelbaar tussen 860 en 1090mm. 

 Bestelgegevens: 

o Aantal steunen. 
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RVS middensteun 

 

Omschrijving: 

 Afmetingen: zie – Figuur. 

 Maximale puntbelasting = 150 Kg. 

 Voorzien van wieltjes om de afdekking te geleiden tijdens openen/sluiten. 

 De bevestiging v/d steun gebeurt m.b.v. een muuranker. Hierin rust de steun, die 

zowel in de hoogte als in hellingsgraad verstelbaar is. 

 Het muuranker wordt met houtdraadbouten vastgezet op de bovenkant v/d 

badwand. 

 Het muuranker drukt stevig tegen de achterwand v/h bad. De wand en bekleding 

moeten op deze belasting berekend zijn. 

 Lengte is regelbaar tussen 800 en 1000mm. 

 Bestelgegevens: 

o Aantal steunen. 
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Opmerking: 

Om de doorbuiging v/d balk te beperken, aan te raden bij overspanningen boven de 5m. 

Zwembadbreedte: 

5,0m < B < 7,0m  = 3 middensteunen 

7,0m ≤ B < 8,5m  = 4 middensteunen 

8,5m ≤ B   = 5 middensteunen 

 

3. Wielstrips 
 

Omschrijving: 

 Afmetingen: zie – Figuur. 

 De lengte kan eenvoudig ingekort worden, indien nodig. 

 Voorzien van wieltjes om de afdekking te geleiden tijdens openen/sluiten. 

 Plaats wielstrips met een tussenafstand van ongeveer 70cm. 
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O3-1 - Afwerking: Inbouw - In bad: Tussenwand (SCUBA-platen®) 

 

Algemeen: 

 Een „tussenwand‟ zorgt voor een scheiding tussen het zwembad –en 

rolluiknisgedeelte. 

 Deze tussenwand kan worden opgehangen aan de SCUBA-platen voor 

tussenwand®, die zowel dienst doen als bevestiging voor de tussenwand als de 

oprolas met SCUBA-drive®. 

 De tussenwand wordt ondersteund door een RVS-frame, indien nodig. 

 Indien nodig bestaat de wand uit verschillende stukken, om de handelbaarheid te 

vergemakkelijken tijdens de montage en transport. 

 Wandbreedte = B2 – 20mm (speling). 

 De SCUBA-platen voor tussenwand® zijn te verkrijgen, afhankelijk v/d diepte v/h 

bad, in hoogtes van 600 t.e.m. 1400mm. 

 De tussenwand is te verkrijgen in volgende twee materialen: Polyester of PVC. 

 

       
 

 

Polyester 
 

Omschrijving: 

 Kleur: Wit (Standaard) – Voor meerprijs in andere RAL-kleur te verkrijgen. 

 Dikte: ±6mm. 

 Maximum afmetingen: 

o Wandbreedte = 6m (max.). 

o Wandhoogte = 1400mm (max.). 

 Verstevigd met: 

o RVS-frame bij badbreedte ≥ 4,5m (Op aanvraag ook mogelijk onder 4,5m). 

o (Standaard) Verstevigingsribben in polyester bij badbreedte < 4,5m (RVS-

frame niet nodig) 

Wandhoogte (WH) 

in mm 

Van 500 651 751 851 951 1051 1151 1251 1351 

Tot 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1400 

Hoogteverschil (H) in mm 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
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 Opgehangen aan: 

o RVS ophangframe (100x50x2mm) bij gebruik RVS-frame. 

o Verankeringskokers bij badbreedte < 4,5m. 

 

 Plaatsing: 

 

RVS ophangframe 

 

 Met SCUBA-platen: 

 

 Bevestig beide RVS balken (100x50x2mm) aan de SCUBA-platen voor 

tussenwand®, op de daarvoor voorziene plaatsen (sleufgaten). 

 Plaats de tussensteun(en) om de bovenste met de onderste balk te verbinden en zo 

een stevig RVS-frame te vormen. 

 Schroef de draagsteunen in de onderste balk uit totdat ze de bodem raken. Zij zullen 

het RVS-frame helpen dragen. 

 Hang de kraag v/d wanden over het RVS-frame, zodat ze blijven hangen. 

 Draai de sluitpen 90° om de wand achter de onderste ligger te vergrendelen. 
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Zonder SCUBA-platen: 

 

 Monteer de verankeringspunten tegen de badrand, op de juiste plaats en 

tussenafstand (zie – tabel). Gebruik voldoende siliconen in de bevestigingsgaten 

om ze af te dichten en waterlekkage te vermijden. Vergeet de meegeleverde PUR 

dichtingen niet te plaatsen. 

 Bevestig beide RVS balken (100x50x2mm) aan de verankeringspunten, op de 

daarvoor voorziene plaatsen (sleufgaten). 

 Plaats de tussensteun(en) om de bovenste met de onderste balk te verbinden en zo 

een stevig RVS-frame te vormen. 

 Schroef de draagsteunen in de onderste balk uit totdat ze de bodem raken. Zij zullen 

het RVS-frame helpen dragen. 

 Hang de kraag v/d wanden over het RVS-frame, zodat ze blijven hangen. 

 Draai de sluitpen 90° om de wand achter de onderste ligger te vergrendelen. 

 

 
 

Verankeringskokers 

 

 Met SCUBA-platen: 

 

 Bevestig beide verankeringskokers aan de SCUBA-platen voor tussenwand®, op 

de daarvoor voorziene plaatsen (sleufgaten). 

 Hang de kraag v/d wanden met verstevigingsribben over de verankeringskokers, 

zodat ze blijven hangen. 

 Draai de sluitpen 90° om de wand achter de onderste koker te vergrendelen. 
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 Zonder SCUBA-platen: 

 

 Monteer de verankeringspunten tegen de badrand, op de juiste plaats en 

tussenafstand (zie – tabel). Gebruik voldoende siliconen in de bevestigingsgaten 

om ze af te dichten en waterlekkage te vermijden. Vergeet de meegeleverde PUR 

dichtingen niet te plaatsen. 

 Bevestig beide verankeringskokers aan de verankeringspunten, op de daarvoor 

voorziene plaatsen (sleufgaten). 

 Hang de kraag v/d wanden met verstevigingsribben over de verankeringskokers, 

zodat ze blijven hangen. 

 Draai de sluitpen 90° om de wand achter de onderste koker te vergrendelen. 
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PVC 
 

Omschrijving: 

 Kleur: Wit 

 Dikte: 6mm. 

 Afmetingen: 

o Wandhoogte < 900mm  Breedte per stuk = 2m (max.). 

o Wandhoogte < 1400mm  Breedte per stuk = 1,5m (max.). 

 Te bekleden met: 

o Mozaïek / tegels 

o Folie 

 Verstevigd met: 

o RVS-frame 

o Verstevigingsribben van 15mm, voorzien van ophangbeugels. 

 Opgehangen aan: 

o RVS ophangframe (100x50x2mm). 

 

 Plaatsing: 

 

 Met SCUBA-platen: 

 

 Bevestig beide RVS balken (100x50x2mm) aan de SCUBA-platen voor 

tussenwand®, op de daarvoor voorziene plaatsen (sleufgaten). 

 Plaats de tussensteun(en) om de bovenste met de onderste balk te verbinden en zo 

een stevig RVS-frame te vormen. (Deze worden gepositioneerd op de scheiding 

van twee stukken) 

 Schroef de draagsteunen in de onderste balk uit totdat ze de bodem raken. Zij zullen 

het RVS-frame helpen dragen. 

 (Zorg dat de bovenste ophangbeugels „open‟ staan) Hang de kraag v/d wanden over 

het RVS-frame, zodat ook de onderste ophangbeugel op het RVS-frame rust, zo 

blijven de stukken hangen. 

 Trek de bovenste ophangbeugel in zijn „gesloten‟ stand, om de wand achter het 

RVS-frame te vergrendelen. 
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 Zonder SCUBA-platen: 

 

 Monteer de verankeringspunten tegen de badrand, op de juiste plaats en 

tussenafstand (zie – tabel). Gebruik voldoende siliconen in de bevestigingsgaten 

om ze af te dichten en waterlekkage te vermijden. Vergeet de meegeleverde PUR 

dichtingen niet te plaatsen. 

 Bevestig beide RVS balken (100x50x2mm) aan de verankeringspunten, op de 

daarvoor voorziene plaatsen (sleufgaten). 

 Plaats de tussensteun(en) om de bovenste met de onderste balk te verbinden en zo 

een stevig RVS-frame te vormen. (Deze worden gepositioneerd op de scheiding 

van twee stukken) 

 Schroef de draagsteunen in de onderste balk uit totdat ze de bodem raken. Zij zullen 

het RVS-frame helpen dragen. 

 (Zorg dat de bovenste ophangbeugels „open‟ staan) Hang de kraag v/d wanden over 

het RVS-frame, zodat ook de onderste ophangbeugel op het RVS-frame rust, zo 

blijven de stukken hangen. 

 Trek de bovenste ophangbeugel in zijn „gesloten‟ stand, om de wand achter het 

RVS-frame te vergrendelen. 

 

 
 

Wielstrips 
 

Omschrijving: 

 Afmetingen: zie – Figuur 

 De lengte kan eenvoudig ingekort worden, indien nodig. 

 Voorzien van wieltjes om de afdekking te geleiden tijdens openen/sluiten. 

 Plaats wielstrips met een tussenafstand van ongeveer 70cm. 
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O3-2 - Afwerking: Inbouw - In wand: Tussenwand 

 

Algemeen: 

 Een „tussenwand‟ zorgt voor een scheiding tussen het zwembad –en 

rolluiknisgedeelte. 

 Deze tussenwand wordt opgehangen aan een ophangframe of verankeringskokers, 

afhankelijk v/d verstevigingskeuze. Dit steeds na de binnenafwerking v/h bad. 

 De tussenwand wordt ondersteund door een RVS-frame, indien nodig. 

 Indien nodig bestaat de wand uit verschillende stukken, om de handelbaarheid te 

vergemakkelijken tijdens de montage en transport. 

 Wandbreedte = B2 – 20mm (speling). 

 De tussenwand is te verkrijgen in volgende twee materialen: Polyester of PVC. 

 

 
 

 

Polyester 
 

Omschrijving: 

 Kleur: Wit (Standaard) – Voor meerprijs in andere RAL-kleur te verkrijgen. 

 Dikte: ±6mm. 

 Maximum afmetingen: 

o Wandbreedte = 6m (max.). 

o Wandhoogte = 1400mm (max.). 

 Verstevigd met: 

o RVS-frame bij badbreedte ≥ 4,5m (Op aanvraag ook mogelijk onder 4,5m). 

Wandhoogte (WH) 

in mm 

Van 500 651 751 851 951 1051 1151 1251 1351 

Tot 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1400 

Hoogteverschil (H) in mm 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
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o (Standaard) Verstevigingsribben in polyester bij badbreedte < 4,5m (RVS-

frame niet nodig). 

 Opgehangen aan: 

o RVS ophangframe (100x50x2mm) bij gebruik RVS-frame. 

o Verankeringskokers bij badbreedte < 4,5m (zie – Figuur). 

 

 Plaatsing: 

 

RVS ophangframe 

 

 Monteer de verankeringspunten tegen de badrand, op de juiste plaats en 

tussenafstand (zie – tabel). Gebruik voldoende siliconen in de bevestigingsgaten 

om ze af te dichten en waterlekkage te vermijden. Vergeet de meegeleverde PUR 

dichtingen niet te plaatsen. 

 Bevestig beide RVS balken (100x50x2mm) aan de verankeringspunten, op de 

daarvoor voorziene plaatsen (sleufgaten). 

 Plaats de tussensteun(en) om de bovenste met de onderste balk te verbinden en zo 

een stevig RVS-frame te vormen. 

 Schroef de draagsteunen in de onderste balk uit totdat ze de bodem raken. Zij zullen 

het RVS-frame helpen dragen. 

 Hang de kraag v/d wanden over het RVS-frame, zodat ze blijven hangen. 

 Draai de sluitpen 90° om de wand achter de onderste ligger te vergrendelen. 
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Verankeringskokers 

 

 Monteer de verankeringspunten tegen de badrand, op de juiste plaats en 

tussenafstand (zie – tabel). Gebruik voldoende siliconen in de bevestigingsgaten 

om ze af te dichten en waterlekkage te vermijden. Vergeet de meegeleverde PUR 

dichtingen niet te plaatsen. 

 Bevestig beide verankeringskokers aan de verankeringspunten, op de daarvoor 

voorziene plaatsen (sleufgaten). 

 Hang de kraag v/d wanden met verstevigingsribben over de verankeringskokers, 

zodat ze blijven hangen. 

 Draai de sluitpen 90° om de wand achter de onderste koker te vergrendelen. 

 

 
 

PVC 
 

Omschrijving: 

 Kleur: Wit 

 Dikte: 6mm. 

 Afmetingen: 

o Wandhoogte < 900mm  Breedte per stuk = 2m (max.). 

o Wandhoogte < 1400mm  Breedte per stuk = 1,5m (max.). 

 Te bekleden met: 

o Mozaïek / tegels. 

o Folie. 

 Verstevigd met: 

o RVS-frame. 

o Verstevigingsribben van 15mm, voorzien van ophangbeugels. 

 Opgehangen aan: 

o RVS ophangframe (100x50x2mm). 
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Plaatsing: 

 Monteer de verankeringspunten tegen de badrand, op de juiste plaats en 

tussenafstand (zie – tabel). Gebruik voldoende siliconen in de bevestigingsgaten 

om ze af te dichten en waterlekkage te vermijden. Vergeet de meegeleverde PUR 

dichtingen niet te plaatsen. 

 Bevestig beide RVS balken (100x50x2mm) aan de verankeringspunten, op de 

daarvoor voorziene plaatsen (sleufgaten). 

 Plaats de tussensteun(en) om de bovenste met de onderste balk te verbinden en zo 

een stevig RVS-frame te vormen. (Deze worden gepositioneerd op de scheiding 

van twee stukken) 

 Schroef de draagsteunen in de onderste balk uit totdat ze de bodem raken. Zij zullen 

het RVS-frame helpen dragen. 

 (Zorg dat de bovenste ophangbeugels „open‟ staan) Hang de kraag v/d wanden over 

het RVS-frame, zodat ook de onderste ophangbeugel op het RVS-frame rust, zo 

blijven de wanden hangen. 

 Trek de bovenste ophangbeugel in zijn „gesloten‟ stand, om de wand achter het 

RVS-frame te vergrendelen. 

 

 
 

Wielstrips 
 

Omschrijving: 

 Afmetingen: zie – Figuur 

 De wielstrip kan eenvoudig ingekort worden, indien nodig. 

 Voorzien van wieltjes om de afdekking te geleiden tijdens openen/sluiten. 
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 Plaats wielstrips met een tussenafstand van ongeveer 70cm. 

 

 
 

Plaatsing: 

 De wielstrips zijn aan beide uiteinden voorzien van bevestigingsbeugeltjes, zodat u 

de strip aan de uiteinden kan ophangen. Indien u deze niet gebruikt, hangt u de 

wielstrip rechtstreeks op met het profiel. Hierin zijn de nodige gaten voorzien. 

 Indien u bevestigingen maakt in de bandwand, gebruik dan voldoende siliconen in 

de bevestigingsgaten om ze af te dichten en waterlekkage te vermijden. 
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O4 - Afwerking: Inbouw - Op de bodem: Onderwaterkap 

 

Algemeen: 

 Een „onderwaterkap‟ zorgt voor een scheiding tussen het zwemgedeelte en rolluik. 

Ze kan tegelijkertijd als zitbank fungeren. 

 Deze onderwaterkap wordt gedragen door een RVS balk en buis, die verankerd 

worden in de badwand. Dit gebeurt steeds na de binnenafwerking v/h bad. 

 Indien nodig kan de kap uit verschillende stukken gemaakt worden om de 

handelbaarheid te vergemakkelijken tijdens de montage en transport. 

 Breedte onderwaterkap = B2 – 20mm (speling). 

 De kap is uit polyester gemaakt. 

 

 
 

Omschrijving: 

 Kleur: Wit (Standaard) – Voor meerprijs in andere RAL-kleur te verkrijgen. 

 Wanddikte v/d kap: ±6mm, met extra verstevigingsribben. 

 Standaard afmetingen (zie – Figuur). 

 Max. breedte onderwaterkap = 6m. 

 RVS frame: 

o RVS ophangbalk (100x50x2mm). 

o RVS ophangbuis (ø139.7x2mm). 
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Plaatsing: 

 Monteer de verankeringspunten in de badwand, uitgelijnd en op de juiste plaats (zie 

- Figuur). Gebruik voldoende siliconen in de bevestigingsgaten om ze af te dichten 

en waterlekkage te vermijden. Vergeet de meegeleverde PUR dichtingen niet te 

plaatsen. 

 Bevestig de RVS balk (100x50x2mm) aan de verankeringspunten. Hiervoor zijn 

sleufgaten voorzien. 

 Bevestig de RVS buis (ø139.7x2mm) aan de verankeringspunten, hiervoor moet 

het RVS-lipje v/d as tussen de flenslippen vallen. 

 Hang de kraag v/d verstevigingsribben v/d onderwaterkap over de RVS buis zodat 

de kap hier rond kan scharnieren. 

 Laat de kap rustig zakken totdat ook de onderste kraag v/d verstevigingsribben op 

de RVS balk rust. 

 
 

 
 

Opmerking:  

Let op bij afrondingen in het bad, kan het zijn dat de onderwaterkap niet geplaatst kan 

worden! 
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O5-1 - Afwerking: Inbouw - In de bodem: Vast onderwaterpaneel 

 

Algemeen: 

 Een „onderwaterpaneel‟ zorgt voor een scheiding tussen het zwemgedeelte en 

rolluik. 

 Indien nodig kan het paneel uit verschillende stukken gemaakt worden om de 

handelbaarheid te vergemakkelijken tijdens de montage en transport. 

 Paneelbreedte = B2 – 20mm (speling). 

 

 
 

Omschrijving: 

 Materiaal: PVC verstevigd met RVS buizen (ø18x1,5mm). 

 Kleur: Wit. 

 Gedragen door: 

o RVS ophangbuis (ø139.7x2mm). 

o RVS hoekprofiel (50x50x5mm) = Optioneel. 

 Het vaste onderwaterpaneel heeft steeds een opening van 50mm over de breedte v/h 

bad, zodat de lamellen kunnen passeren. 

 Maximale puntbelasting = 150 Kg. 

 Op aanvraag is het paneel ook in PVC, polyester of RVS verkrijgbaar. 
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Plaatsing: 

 Monteer de verankeringspunten in de badwand, uitgelijnd en op de juiste plaats (zie 

- Figuur). Gebruik voldoende siliconen in de bevestigingsgaten om ze af te dichten 

en waterlekkage te vermijden. Vergeet de meegeleverde PUR dichtingen niet te 

plaatsen. 

 Monteer het hoekprofiel horizontaal in de rolluiknis (zie - Figuur). 

 Bevestig de RVS buis (ø139.7x2mm) aan de verankeringspunten. Zorg ervoor dat 

de plastic clips op de buis naar boven gericht zijn, hiervoor moet het RVS-lipje v/d 

as tussen de flenslippen vallen. 

 Leg het paneel op het hoekprofiel en aan de andere zijde op de RVS buis en duw de 

verstevigingsbuisjes in de plastic clips. 

 

 
 

Opmerking:  

Let op bij afrondingen in het bad, kan het zijn dat het onderwaterpaneel niet geplaatst kan 

worden! 
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O5-2 - Afwerking: Inbouw - In de bodem/trap: Onderwaterbalk 

 

Algemeen: 

 Een „onderwaterpaneel‟ zorgt voor een scheiding tussen het zwemgedeelte en 

rolluik. 

 

 
 

Omschrijving: 

 Gedragen door: 

o Op aanvraag: RVS koker (100x100x5mm) met de nodige 

geleidingswieltjes. 

 Het vaste onderwaterpaneel heeft steeds een opening van 50mm over de breedte v/h 

bad, zodat de lamellen kunnen passeren. 

 

 
 



MAN-AT-O5-2 Handleiding Aquatop (2011) 2 

 

Plaatsing: 

 Monteer de verankeringspunten in de badwand, uitgelijnd en op de juiste plaats (zie 

- Figuur). Gebruik voldoende siliconen in de bevestigingsgaten om ze af te dichten 

en waterlekkage te vermijden. Vergeet de meegeleverde PUR dichtingen niet te 

plaatsen. 

 Leg de RVS koker (100x100x5mm) in de verankeringspunten. 

 

 
 

 

Opmerking:  

Let op bij afrondingen in het bad, kan het zijn dat het onderwaterpaneel niet geplaatst kan 

worden! 
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O6 - Afwerking: Inbouw - In de bodem: Bewegend onderwaterpaneel  
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O7 - Optie: Beveiliging - Systeem 

 

Waterdetectie in motorput 
 

Algemeen: 

 Detectie systeem dat de gebruiker waarschuwt als er water is binnengedrongen in 

de motorput. 

 Een vlotter-contact op de bodem v/d motorput, verhindert de werking v/h rolluik en 

geeft een boodschap op het LCD-scherm v/d stuurkast. 

 Voorzie een bijkomende elektrische kabel (2 x 1²mm) v/d motorput naar de 

stuurkast. 

 Vlottercontact te voorzien door de zwembadbouwer. 

 

 
 

Evacuatiepomp voor motorput 
 

Algemeen: 

 Pompeenheid met vlotterschakelaar en trafo om water uit de motorput te evacueren. 

 Een vlotter-schakelaar op de bodem v/d motorput activeert een 12Vdc pomp. 

 Voorzie een bijkomende elektrische kabel (3 x 2,5²mm) v/d motorput naar de 

stuurkast. 

 Voorzie een afvoerleiding (3/4”) om het water dat weggepompt wordt, af te voeren. 
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O8-1 - Optie: Beveiliging – Personen: Manueel 

 

 
 

Algemeen: 

 Geef het zwembad extra veiligheid door bevestigingspunten te plaatsen tegen de 

badrand. 

 Als het rolluik „gesloten‟ is, wordt de afdekking aan alle bevestigingspunten 

vergrendeld. 

 Het aantal bevestigingspunten dat geplaatst moet worden, wordt door de 

veiligheidsnormen bepaalt, afhankelijk van verschillende aandachtspunten (zie – 

Aantal bevestigingspunten). 

 De muren moeten voldoende stevig uitgevoerd zijn op de bevestigingsplaatsen. 

 Het vergrendelen kan op volgende twee manieren. 

 

Gebruik 
 

Algemeen: 

 De gebruiker moet ná het sluiten v/d afdekking, alle bevestigingspunten handmatig 

vergrendelen. 

 De gebruiker moet vóór het openen v/d afdekking, alle bevestigingspunten 

handmatig ontgrendelen. 

 

Positie: 

 De buitenste bevestigingspunten staan steeds op 500mm v/d badwand. 

 De maximale tussenafstand voor twee bevestigingspunten bedraagt 2m. 

 Het midden v/h bevestigingspunt moet 3 à 5cm boven het waterniveau liggen. 

 

Veiligheidsslot 

 

Omschrijving: 

 Materiaal: POM met elektrolytisch gepolijst RVS deksel. 

 Afmetingen: 115 x 65 x 20mm 

 

Plaatsing: 

 Teken de posities v/d bevestigingspunten af op de badwand. 

 Boor op de afgetekende posities, voor elk slot, 4 gaten om vervolgens de pluggen te 

kunnen plaatsen. Gebruik voldoende siliconen in de bevestigingsgaten om ze af te 

dichten en waterlekkage te vermijden. 

 Bevestig het slot stevig tegen de badwand. 

 Monteer de linten met lus aan de laatste lamel (zoals de bevestigingslinten v/d 

oprolas), ter hoogte v/d bevestigingspunten. 

 



MAN-AT-O8-1 Handleiding Aquatop (2011) 2 

 

 
 

 Indien nodig, anker te verkrijgen om het geheel op de badwand te bevestigen. Zo 

vermijdt u onnodige lekkages in de badwand (Lineroptie). 

 

 
 

Vergrendelen: 

 Neem het lint in de hand en druk met de andere hand de verende knop in. 

 Glij de lus v/h lint rond de RVS haak, die vrijgekomen is door de knop in te duwen. 

 Laat de knop terug los van zodra de volledige lus rond de haak zit. 
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Ontgrendelen: 

 Neem het lint in de hand en druk met de andere hand de verende knop in. 

 Glij de lus v/h lint af de RVS haak, die vrijgekomen is door de knop in te duwen. 

 Laat de knop terug los van zodra de volledige lus af de haak is. 

 

Veiligheidsgesp 

 

Omschrijving: 

 Materiaal: Elektrolytisch gepolijst RVS oog met plastic gesp. 

 Afmetingen: 80 x 50 x 35mm 

 

Plaatsing: 

 Teken de posities v/d bevestigingspunten af op de badwand. Zorg ervoor dat het 

oog horizontaal ligt. 

 Boor op de afgetekende posities, voor elk slot, 4 gaten om vervolgens de pluggen te 

kunnen plaatsen. Gebruik voldoende siliconen in de bevestigingsgaten om ze af te 

dichten en waterlekkage te vermijden. 

 Bevestig het slot stevig tegen de badwand. 

 Monteer de polyester linten met mannelijk gespgedeelte aan de laatste lamel, ter 

hoogte v/d bevestigingspunten. Voorzie hiervoor een uitsparing, in de mannelijk 

zijde v/d lamel. 

 

          
 

 Indien nodig, anker te verkrijgen om het geheel op de badwand te bevestigen. Zo 

vermijdt u onnodige lekkages in de badwand (Lineroptie). 
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Vergrendelen: 

 Neem het mannelijk gespgedeelte in de hand en het vrouwelijke in de andere. 

 Klik beide gespgedeeltes in mekaar. 

 

                    
 

Ontgrendelen: 

 Neem het mannelijk gespgedeelte in de hand en het vrouwelijke in de andere. 

 Klik beide gespgedeeltes los, door de twee vergrendelingen in te duwen. 

 

                    
 

Opmerking: 

Vergeet nooit de bevestigingspunten los te maken alvorens de afdekking terug te openen! 

De afdekking zal onvermijdelijk schade oplopen. 
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Aantal bevestigingspunten 
 

Algemeen: 

 De posities waar bevestigingspunten verplicht zijn, staan omschreven in de 

desbetreffende veiligheidsnorm. 

 Hieronder verzamelen we zoveel mogelijke bouwvormen met hun „posities‟. 

 
 

 A (in m) B (in m) 

Afmeting (in m) = 3 3 - 5 5 - 7 = 7 < 1 < 2 ≥ 2 

Aantal sets 2 3 4 5 
1 in het 

midden 

1 op 500mm 

v/d rand 
Idem A 

 

 Bevestigingspunten moeten voorzien worden aan de oprolas zijde v/h bad bij: 

o Opbouw: zonder omkasting 

o Inbouw: In bad zonder loopplatform 

o Inbouw: In nis/wand/bodem 

o Inbouw: Op de bodem 

o Inbouw: Verzonken nis 

o ECOTOP® 

 

 Geen bevestigingspunten moeten voorzien worden aan de oprolas zijde v/h bad bij: 

o Opbouw: met omkasting 

o Inbouw: In bad met loopplatform 

 

Romeinse trap met radius < 1,5m 

 Hiervoor volstaat één enkel bevestigingspunt, aan het eind v/d radius, niet meer! 

 Twee extra bevestigingspunten zijn verplicht volgens de veiligheidsnorm. 

 Geweven lint geeft stevigheid aan het trapeinde. 
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O8-2 - Optie: Beveiliging – Personen: Top’Lock 

 

 
 

Algemeen: 

 Geef het zwembad extra veiligheid door bevestigingspunten te plaatsen in de 

badrand. 

 Als het rolluik „gesloten‟ is, is de afdekking aan alle bevestigingspunten 

automatisch vergrendeld. 

 Het aantal bevestigingspunten dat geplaatst moet worden, wordt door de 

veiligheidsnormen bepaalt, afhankelijk van verschillende aandachtspunten (zie – 

Aantal bevestigingspunten). 

 De muren moeten voldoende stevig uitgevoerd zijn op de bevestigingsplaatsen. 

 

Gebruik 
 

Algemeen: 

 De gebruiker moet ná het sluiten v/d afdekking controleren dat elk vergrendelstuk 

in de behuizing zit en de groene markering zichtbaar is bij elk afzonderlijk 

bevestigingspunt. De groene markering geeft de goedkeuring of de afdekking 

„veilig‟ gesloten is. (M.a.w. geen groene markering bij één v/d bevestigingspunten 

geeft een „onveilige‟ toestand aan.) 

 

        
 

Positie: 

 De buitenste bevestigingspunten staan steeds op 500mm v/d badwand. 

 De maximale tussenafstand voor twee bevestigingspunten bedraagt 2m. 

 Het midden v/h bevestigingspunt moet op het waterniveau liggen. 
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Top’Lock 

 

Omschrijving: 

 Materiaal: Witte SBS met behuizing. 

 Afmetingen: 175 x 125mm 

 

Plaatsing: 

 Plaats de behuizingen in de wand, tijdens de voorbereidingen op de nodige posities 

in het bad-einde. 

 Zorg ervoor dat aan de badzijde de flens v/d behuizing gelijk zit met de wand. De 

behuizing moet ook mooi horizontaal zitten! 

 

 
 

 Voorzie een wachtbuis met trekdraad (Ø50mm) v/d technische ruimte tot aan het 

1
ste

 bevestigingspunt. Plaats vervolgens v/h 1
ste

 bevestigingspunt eenzelfde 

wachtbuis tot aan het volgende bevestigingspunt. Herhaal dit tot aan het laatste 

bevestigingspunt. 

 Vergrendel de wachtbuizen aan de RVS behuizingen met behulp v/e spanklem. 

Zorg ervoor dat de trekdraad bereikbaar blijft. Plaats deze met andere woorden door 

de wartels alvorens de wachtbuizen te vergrendelen. 
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Installatie: 

 Plaats na de voorbereidingen, nauwkeurig de zelfklevende dichting op de flens v/d 

behuizing. 

 

 
 

 EXTRA (bij folie/liner) Maak ter hoogte v/d behuizing een gat in de folie/liner, ter 

grootte v/d binnenruimte v/d behuizing. Schroef de wandbekleding tegen de 

zelfklevende dichting met behulp v/d afdichtingsflens en dichting, om het bad terug 

„lekvrij‟ te maken. Let op de oriëntatie v/d afdichtingsflens. 

 

               
 

 Trek de pneumatische leidingen door de wachtbuizen d.m.v. de trekdraad. Voorzie 

telkens voldoende overschot aan leiding, in elke behuizing. Hierdoor kan u het 

vergrendelsysteem bij eventuele panne vanop de badrand repareren. Let erop dat u 

de wartels achteraan de behuizing toeschroeft. 
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 Sluit de pneumatische leidingen aan op het vergrendelsysteem. 

 Plaats het vergrendelsysteem en de overschot aan pneumatische leiding in de 

behuizing. Schroef het vergrendelsysteem stevig in de behuizing met de schroeven 

aan de bovenzijde. 

 Plaats alle vergrendelstukken op de juiste locatie, in de open kamer v/d lamel. Let 

op de oriëntatie v/d vergrendelstukken (T&A-logo naar boven gericht). 
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O9 - Optie: Voorbereiding en onderhoud 

 

1. PE inbouwblok 
 

Algemeen: 

 De PE inbouwblok zorgt voor een optimale bevestigingsmogelijkheid, in de 

badwand, voor o.a. volgende onderdelen: 

o Verankeringspunten (Tussenwand, Onderwaterpaneel,…). 

o Tegenlagerflens. 

o Bevestigingspunten manueel slot. 

o … 

 Deze moet dan ook tijdens de voorbereidingen reeds ingegoten of -gebouwd 

worden. 

 De PE inbouwblok heeft een soort van conisch-vormige omtrek, om de verankering 

in de wand te verbeteren. 

 De inbouwblok wordt samen geleverd met een zelfklevende dichting, die voor een 

waterdichte afwerking zorgt.  

 

Omschrijving: 

 Materiaal: Polyetheen (PE) 

 Afmetingen: 

o Badzijde: 200x190mm (BxH) 

o Dikte v/d blok: 80mm 

o Breedte v/d blok: 250mm 

o Hoogte v/d blok: 200mm 

o Dikte v/d dichting: 3mm 

 

 
 

Plaatsing: 

 Plaats de blok met het kleinst oppervlak naar het bad, op de gewenste positie. 

 Zorg ervoor dat rond de blok voldoende versteviging (beton) komt te zitten. 

 Voordat de blok wordt ingegoten, kan u zelf nog meerdere verankeringen 

aanbrengen in de blok. Indien u onzeker bent over de verankering. 

 Tijdens de afwerking v/h bad kan u de zelfklevende dichting plaatsen, tegen het 

zichtbare oppervlak v/d PE inbouwblok. 
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2. Sleutel voor PVC-moer v/d asdoorvoer 
 

Algemeen: 

 De PVC-moer v/d asdoorvoer heeft dankzij ons eigen ontwerp, geen standaard 

afmetingen. 

 Om de grote PVC-moer vast te zetten kan er een sleutel besteld worden, die perfect 

rond de moer past. Zo worden de krachten tijdens het schroeven mooi over de 

volledige moer verdeeld, en vermijd men schade aan de moer. 

 

 
 

3. Sleutel voor externe elektrische motor 
 

Algemeen: 

 Na de zwemperiode is het aangeraden, de externe elektrische motor binnenshuis te 

halen zo vermijd u onnodige schade aan de motor tijdens de winterperiode. 

 Om de oprolas niet te laten doorslaan of afrollen, plaatst u de sleutel. 

 

 
 

Plaatsing: 

 Nadat u de motor heeft los gezet en gedeeltelijk v/d aandrijfas heeft geschoven, 

komt de inlegspie een stuk vrij te liggen. 
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 Neem het deel v/d sleutel met de spiegroef en plaats deze over de aandrijfas, ter 

hoogte v/d inlegspie. 

 Neem het andere deel, plaats het rond de aandrijfas en schroef de sleutel in mekaar 

d.m.v. bouten. 

 Nu kan u de motor volledig v/d aandrijfas nemen, en warm en droog opbergen 

tijdens de winterperiode. 

 

 


