
Installation av Nivekopoolen-skimmer och teknik.
Observera att ni även måste läsa Nivekos installations manual. Den 
finns som pdf på vår hemsida. För att garantier skall gälla måste våra 
manualer följas. Det kan finnas skillnader i Nivekos och denna manual.  
Denna innehåller mer detaljer och foton och nämner ibland andra 
lösningar. Läs båda och uppkommer frågor så kontakta oss. Syftet med 
denna manual är att i detalj beskriva alla momenten så att vem som helst 
skall klara av att installera en pool. Har vi missat något så fråga hellre en 
gång för mycket än en gång för lite ! Vi prioriterar alltid dessa frågor. Det 
är viktigt att vara noggrann i installationsarbetet.

När poolen står på isoleringen och är fylld med ca 30 cm vatten så står 
den stadigt. I en 7x3.5m pool blir det drygt sju ton. Har man inte redan 
monterat ett regelverk så rekommenderar vi att ni gör det nu. Det 
underlättar återfyllnadsarbetet mycket. 

Regelverket (2.) är förmonterat på fabriken. Det går att beställa, se 
prislista. Poolen (2.) är en Overflow-pool med jet-stream monterad mitt 
på kortsidan. Regelverket (3.) är ett hemmabygge som fungerar bra.
Vi har valt att leverera poolen utan regelverk som standard för att kunden 
skall ha möjlighet att välja. Man har kanske reglar som skall användas till 
annat, t.ex. trädäck och som kan användas till ett tillfälligt regelverk. Ett 
regelverk skruvar man lätt ihop själv. Kontrollera att sidorna på poolen är 
raka med hjälp av snöre. Placera ut reglar över poolen (3.). De bör sticka 
ut ca 200 mm på varje sida. Skruva sedan fast klossar i regeln, på både 
utsidan och insidan av poolväggen (3. och 5.). Skruva inte i 
poolväggen. Man kan lägga något mjukt material mellan klossen och 
insidan av poolväggen. Även om väggarna nu är fixerade så kontrollera 
då och då när ni återfyller att väggarna är raka. Det gör man enklast med 
hjälp av snöre.

När poolen levereras är alla rör förmonterade och rörändarna placerade 
där man valt vid beställningen (4.). I en Plug`n play pool är tekniken 
placerad i ett rum i poolen och har således bara rörändar som skall gå till 
exempelvis värmepump. Även inlopp, skimmer och lampor är monterade. 
OBS ! Innan man återfyller på utsidan och täcker rörskarvar måste man 
kontrollera så de inte läcker. Rören är provtryckta på fabriken men 
poolen har transporterats och skador kan ha uppstått. Detta gäller även 
alla övriga anslutningar.

Om man fyllt för mycket vatten eller för mycket massor på utsidan så att 
poolväggen buktar är det svårt att tvinga tillbaka den. Man kan pröva 
försiktigt men går det inte så måste man tömma ut vatten eller ta bort 
fyllnadsmassor. Detta problem undviks lätt med regelverk och att man 
hela tiden har kontroll när man fyller. Läs mer om detta nedan. För att 
kunna kontrollera täthet måste man nu skarva rörändarna på poolen (4.). 
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  Det är en smaksak om man väljer att skarva med rör eller slang.
  25 m slang ingår i poolpaketet men det går att få rör istället. Fördelen
  med slang är att den är längre = färre skarvar och böjlig. Fördelen med 
  rör är att de inte deformeras av tryck från marken. När man limmar rör
  eller slang gör man på samma sätt. Börja med att fasa kanten lite med
  en metallfil (6.). Rugga sedan upp ytorna med ett fint sandpapper, både
  röret/slangen och insidan av kopplingen (7.). Använd en trasa och torka
  bort smuts / fett med hjälp av rengöringsvätskan som medföljer (8. och
  9.). Gör detta precis innan ni limmar.

   Man tar medföljande lim och sätter flödigt med lim på både rör / slang 
   och skarvkoppling (10. och 11.). Man för sedan röret / slangen rakt in
   till det når botten i kopplingen. Man skall inte vrida (12.). När man fört 
   ihop delarna går de inte att ta isär och sätta ihop igen. Har man limmat 
   fel är det bara att göra om. Överflödigt lim inne i kopplingen tas bort
   med fingret eller med en trasa. Överflödigt lim på utsidan låter man 
   vara. Låt sedan limmet torka utan att oroa kopplingen. Limningen skall 
   inte utsättas för vattentryck förrän efter 24 timmar. Det går således inte 
   att limma och fylla vatten direkt. Är man osäker på om man får in röret / 
   slangen tillräckligt långt  kan man sätta ett streck på röret / slangen så 
   man vet hur långt den skall in. Detta gäller mest större limningar t.ex. 
   vid jet-stream (13.) där slangen är kraftigare och svårare att få in.   

   Ett klassiskt misstag är att man glömmer spännringen när man limmar 
   delbara kopplingar eller ventiler. Delbara kopplingar används bl.a. vid 
   anslutningen till pumpen och ventiler används bl.a. till by-pass mot 
   värmepump mm. Ringen går inte att få på efteråt utan måste sitta på 
   innan man limmar (14.).

   Om man glömmer. Dra inte bort slangen /röret ur kopplingen. Den går 
   inte att sätta dit igen och kopplingen förstörs. Det går inte att köpa lösa 
   delar utan man måste köpa en helt ny ventil.

   Låt istället limmet torka, kapa slangen / röret, sätt på ringen och limma 
   sedan ihop slangen/ röret med en skarvkoppling (15.).
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                       Om man väljer att använda slang mellan poolen och teknik-
delen              delen (pump/filter) kan man med fördel lägga den i mark-
                       avloppsrör (16.). På det viset slipper man gräva upp
                       exempelvis stenläggningar mm om man skulle behöva
                       komma åt slangen i framtiden. Inte mycket jobb eller
                       pengar. De monterade rören på poolen är inte isolerade 
                       (17.). Niveko har gjort bedömningen att det inte behövs.
                       Vi har valt att levererar 25 m isolering till 50 mm rör / slang
                       med poolpaketet (16.). Om man vill så kan man använda
                       den medföjande isoleringen till dessa rör. Behöver man mer 
                       isolering så kan det beställas med poolen. 

Vattenfyllning av poolen: Fyll upp som mest en 1/3 av poolen med 
vatten. Man återfyller sedan runt poolen tills man befinner sig ca 100 mm 
under vattennivån. Då fyller man en tredjedel vatten till o.s.v. Det viktiga är 
att man hela tiden har vattennivån 100 - 300 mm ovanför nivån på 
fyllnadsmassorna. Man måste således inte fylla 1/3 åt gången.

Återfyllnad runt poolen: Enligt Niveko skall man återfylla med torrbruk 
(Torr betong). Man kan blanda standardcement med grus eller stenmjöl, 
1:5. Inget vatten. Man kan även beställa färdigblandat i storsäck, 1000 
kg, eller på lastbil direkt från cementfabrik. Det billigaste är att blanda 
själv. Betongblandare finns att hyra. De små är även billiga att köpa. 
Anledningen till att man skall återfylla med torrbruk är formstabiliteten. Då 
marken med årstiderna kan röra på sig kan man annars få samma effekt 
som mellan skotten på en stålbåt, att det buktar. Det har inget att göra 
med hållfastheten utan är en estetisk fråga. En del kunder återfyller bara 
med stenmjöl. Dock inget vi rekommenderar. När man fyllt ca 200 mm så 
packar man genom att trampa. Man skall inte använda någon form av 
maskin, padda eller dylikt. Torrbruket suger åt sig fukt från marken och 
bränner till en massiv vägg på några veckor. Om det är mycket torrt kan 
man vattna lätt mellan fyllningarna. Det går även att gjuta in poolen. Det 
är dock en betydligt dyrare lösning. Vanligt söderut där priset på betong är 
betydligt lägre än i Sverige. OBS! Läs om täthetskontroll nedan.

Det är viktigt att återfylla noga under trappan (20. och 21.). Packa 
torrbruket under trappstegen med hjälp av änden på en större regel eller 
liknande. Detta av samma anledning som ovan. Våra trappor är 
underbyggda (Det är inte våra konkurrenters) och kan inte sätta sig. 
Återfyller man slarvigt kan dock trappstegen svikta mellan stagen. 

Niveko har konstruerat en trappa som är extra förstärkt så att den aldrig 
kan svikta. Kravet på återfyllnaden är då inte så stort. Det kostar dock 
både arbetstid och material och den kostar därför extra, se prislista. Det är 
dock så att denna volym inte kan lämnas luftfylld. Denna volymen luft har 
en stor lyftkraft om grundvattennivån blir väldigt hög. Det är anledningen 
till att trappan inte kan vara täckt på utsidan från fabriken. Fyllnaden under 
trappan behövs ändå för att marken runt omkring inte skall sätta sig. Med 
en sådan trappa behöver man dock inte vara så noga med att packa 
under trappan. Det behövs inte heller torrbruk där.
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Beroende på hålets storlek kan man behöva skilja återfyllnad av torrbruk 
runt poolen och återfyllnad av t.ex. grus utanför detta. Fördelen med ett 
lite större hål är att det är lättare att komma till. Nackdelen är att det är 
mer massor att flytta och återfylla. Har man ett större hål kan man 
använda OSB-skivor mellan de olika materialen (22.). De är relativt biliga. 
Man delar skivorna i två delar och får då fem meter per skiva. Man kan 
såga 250 mm bitar av 45x45 regel som man sätter mellan OSB-skivan och 
isoleringen på poolen så man får rätt avstånd. Man fyller sedan enkelt 
grus på utsidan och torrbruk på insidan. Glöm inte att packa. Efterhand 
som man återfyller så lyfter man OSB-skivorna. De skall inte ligga kvar i 
marken. Om man löpande kontrollerar att det inte läcker någonstans så 
kan man använda torrbruk överallt. Även vid lampor, inlopp och skimmer.  
Läcker det inte när man fyller upp vatten så börjar det inte läcka senare 
heller. Om man slarvar med denna kontroll och det i efterhand visar sig 
läcka blir det jobbigare att gräva fram om det är återfyllt med torrbruk. Man 
kan istället välja att inte använda torrbruk runt själva inloppet, lampan (23.) 
och skimmern. 

TÄTHETSKONTROLL: skall ske löpande under installationen. Som 
nämndes ovan så är det lätt åtgärdat innan man återfyllt, om någonting 
läcker. För att lugna dig som kund så är risken mycket liten. Niveko har en 
mycket noggrann kvalitetskontroll och de har som krav att leverera 
perfekta produkter. Alla rören är provtryckta på fabriken. Allt kan dock 
hända. Att lokalisera en läcka när poolen är i drift är svårare och mycket 
tråkigare. Det är anledningen till att vi trycker på att denna kontroll skall 
göras !! Kontakta alltid oss, om något skulle läcka, innan ni själv åtgärdar 
något.

Denna beskrivning visar också hur poolen är konstruerad. En slags 
produktbeskrivning.

Här beskrivs de saker som man måste kontrollera.

A) Alla ställen där rör / slangar (24. och 25) är skarvade (limmade) med 
skarvkoppling, böjar eller inlopp. För att kunna göra denna kontroll så 
måste man först ansluta (limma på) den medföjande slangen / rören 
mot rörändarna på poolen (4.). Detta göres med skarvkoppling (24.) 

    Se till att den öppna änden på slangen / rören befinner sig över poolens    
    ovankant. Man fyller sedan vatten i skimmer eller i änden på slangen / 
    rören tills de är fyllda. Det är de när det rinner in vatten genom inlopp 
    och skimmer. Om rören är blöta torka av dem så ni ser om där trängt ut 
    vatten. Titta noga det kan vara en droppe. När där sedan blir tryck 
    med hjälp av pumpen kan det läcka mer. Man kan även ricka lite 
    försiktigt. Är där ingen läcka nu så kommer det inte uppstå någon sedan
    heller. 

    Åtgärd: Läcker en limmad koppling måste man såga av röret / slangen 
    och limma dit en ny koppling. Silicon är inget som fungerar i längden.

B) Skarvar (limmade) mellan rör och inlopp samt mellan spännring på 
utsidan av inloppen och poolvägg (gummipackning på insidan) (26.) 

     
    Åtgärd: Läcker det där det är limmat måste man kapa och limma ett nytt 
    inlopp. Läcker det mellan spännring och poolvägg kan man prov att 
    spänna ringen.
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C) Anslutning mellan rör och skimmer. Här används en gängad skarv-
     koppling. Denna skruvas in i Skimmern med gängtejp. Rören limmas
     sedan i skarvkopplingen (27. och 28.).

     Skimmern är monterad mot poolväggen. Mellan dessa sitter en gummi- 
     packning.      

     Kontrollera så inte godset i Skimmern spruckit där skarvkopplingen 
     skruvats in. Kan hända om man tagit för mycket gängtejp (28.). 

     Åtgärder: Läcker det där det är limmat eller där kopplingen är inskruvad 
     i Skimmern måste man kapa och limma om (28.).
 
     I botten på Skimmern är där ett outnyttjat hål som är pluggat (29.) Man 
     kan välja två olika dimensioner på rör. Läcker det här är det bara till att 
     spänna skruven/pluggen. Är där smuts på packningen skruva ur och
     rengör. På alla gummipackningar och O-ringar skall man alltid använda 
     siliconfett för att de skall kunna glida och inte rynka sig. 

     Läcker det mellan poolvägg och Skimmer kan man ta bort täckplasten 
     (30.) och spänna skruvarna. Är där smuts mellan gummipackningen 
     och poolväggen måste man skruva av hela spännringen och rengöra 
     packningen.

     Lampan är monterad mot poolväggen på samma sätt som 
     Skimmern (33.) På lampans framsida sitter två skruvar (31.) Lossar 
     man lite på dem så kan man plocka ut själva lampan (32.). Sladden 
     som är lindad runt lampan är till för att man skall kunna ta upp lampan 
     ovanför ytan vid glödlampsbyte. Man kan även byta denna insats om
     man vill byta från halogen- till LED-lampa i framtiden.

     Åtgärder: Om det läcker mellan lampa och poolvägg kan man spänna 
     skruvarna (33.) Är där smuts på gummipackningen måste hela ringen
     lossas och packningen rengöras.

     I själva burken (33. och 34.) finns kabelgenomföringen. Om det läcker 
     där så spänner man skruven på insidan (34.).

     I burken finns ytterliggare ett hål som är pluggat. Läcker det där så är 
     det bara till att spänna skruven (35.). Använd siliconfett.

     OBS! Man skall aldrig spänna saker så mycket man orkar. Man drar 
     då bara sönder dem. Allting tätar med hjälp av gummipackning eller 
     O-ring och skall spännas lagom.

     OBS! Detta är en produktbeskrivning och ett hjälpmedel vid 
     felsökning om det läcker. Man skall INTE montera av och spänna 
     någonting i förebyggande syfte. 
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Lamporna är installerade på poolen. Från lampan är där draget kabel till 
en kopplingsdosa (36.) det grå röret. Mellan kopplingsdosan och 
transformatorn måste man dock dra kabel, svart kabel på bilden. Man skall 
anlita en behörig elektriker att gör denna anslutning. Att tänka på är att då 
lampan drivs med 12 volt och är på 300 watt (halogen) blir strömmen 
väldigt hög, vilket ställer krav på kabeln. Man bör använda 6 mm2 ledare.
En för tunn kabel kommer att smälta. Man bör sträva efter att placera 
transformatorn så nära lampan/lamporna som möjligt p.g.a detta. Längre 
avstånd = tjockare kabel.

Om man skall montera trädäck runt poolen kan man med fördel skruva 
reglarna i poolens ramverk (37.). Skruva aldrig i poolvägen Man måste ha 
luckor för att komma åt transformator, el-dosor (36.), om man inte lagt dem 
med locket synligt och skimmer. 

Om man skall montera poolkantsten runt poolen (38.) Är det en fördel att 
gjuta en kant runt poolen. Gjutningen bör vara 50 - 70 mm tjock. Man kan 
även lägga armeringsjärn (2 st) i den. Den bör vara lika bred som 
poolkantstenen man valt eller ett lite mindre. Är den bredare är 
poolkantstenen blir det problem att lägga övrig stenläggning. Placera först 
ut stenen och kontrollera att den passar till poolen. Ibland kan den behöva 
justeras marginellt. Det göres med vinkelslip och diamantskiva. 

Man kan fästa stenen direkt i den blöta betongen eller med PL 400 eller 
speciellt fix på den torkade betongytan. Det är viktigt att ytan som stenen 
skall ligga på är helt vågrät. Annars blir det problem vid hörnorna

Man kan välja om man vill lägga poolkantstenen ovanpå övrig 
stenläggning (39.). Den gjutna kanten skall då göras lite mindre, så där 
finns plats för stenläggningen att komma under  kantstenen några 
centimeter.

Eller så väljer man att lägga stenen kant i kant (40.). Ingen kant att slå 
tårna i med den lösningen, men är annars en smaksak.

Det är lättare att montera poolkantstenen innan man lägger övrig 
stensättning.

 

Man kan kombinera trädäck och poolkantsten (41.)

Ett tips oavsett om man väljer trä eller sten runt poolen är att man gör hål 
och placerar plaströr i marken bredvid poolen på både lång och 
kortsidorna. I dessa kan man sedan placera stolpar till Volleybollnät, 
basketkorgar mm. Det blir både smäckrare och billigare än de lite klumpiga 
konstruktionerna som finns att köpa (38.) Röret skall kapas i nivå med 
trädäck eller stenläggning och således inte sticka upp som på bilden.
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Installation av Sandfilter, Pump och övrig utrustning:

Man kan välja att placera pump och filter i garage, förråd, källare, i en 
hemmabygd låda i trädgården eller i tekniklåda i marken.

I ett garage är där oftast ett gjutet golv (42.). Det är inga problem att ta hål 
i det och dra upp slangarna / rören den vägen. Gjutningen är bara ca 5 
cm. Att tänka på är att man lägger större rör som man drar slangen / rören 
i, om man av någon anledning skulle behöva byta ut dem.

Det finns ett stort antal pumpar och filter i olika kvaliteter. Utformningen är 
dock den samma. Filter, Ventilhus och pump. Ventilhuset kan vara 
sidomonterat (43.) eller toppmonterat ovanpå filtret. Storleken på filter 
anpassas efter volymen vatten i poolen. Det är flödet genom filtret som 
skall vara anpassat efter poolen.

Pumpar (44.) kan fås med 1-fas eller 3-fas. Det ena är inte bättre än det 
andra utan är en fråga om hur man belastar säkringarna. Storleken 
anpassas efter poolen. Det är precis som med filtren att det är flödet som 
avgör. Har man för stor pump kostar det bara mer i elförbrukning.

Eftersom produkterna ändrar utformning kan det finnas små skillnader. Till 
varje pump och filter medföljer manualer. Generellt kan man säga att 
ventilhuset (46.) skruvas fast på filtret. De hör ihop. Där är sedan 
ytterligare tre anslutningar. Vatten från pool, till pool och till spillvatten.  

På slangen/rören limmas en delbar koppling (45.). Dela kopplingen innan 
den limmas, så den inte limmas ihop och glöm inte att trä på spännringen, 
se bilder 14 och 15. Kopplingarna medföljer pump och filter. 
Obs! skarvkopplingarna är specialtillverkade till denna pump och filter. Det 
är därför viktigt att man är noggrann när man limmar dem. Limning se 
bilder 6 - 12.  Delen som skall sitta på pump och ventilhus skruvas på 
plats. De tätar antingen med en o-ring eller med gängtejp. På alla o-ringar 
skall användas lite siliconfett för att de skall kunna glida. När limningen 
torkat kan den delbara kopplingen skruvas ihop. Att limma rör kan 
upplevas mer estetiskt men kräver större noggrannhet. Passa till och 
prova alla delar torrt innan ni limmar. Slangen kan böjas lite. Behöver man 
en 90° vinkel så använd en 90° skarvkoppling istället för att böja slangen. 

Obs! slangen/röret från ventilhuset till spillvatten måste ledas till en plats 
som kan ta hand om mycket vatten, brunn, dagvattensystem eller ut på en 
gräsmatta. Det går inte att leda ned detta vatten i en golvbrunn.
När man bakspolar filtret spolar man ut ca 150 - 200 liter under 30 - 60 
sekunder. 

Att tänka på vid placeringen av både pump och värmepump är att de 
väsnas lite. Placera de därför inte intill terassen om det kan undvikas. 
Bakom en husvägg eller i ett förråd/låda är bättre. I en tekniklåda i marken 
blir pumpen mycket tyst. Det är även en fördel om man placerar 
värmepumpen nära cirkulationspumpen men är inget krav. Har man 
speciella förutsättningar med extremt långa slangar/rör eller stora 
solpaneler kan man behöva en större pump för att få rätt flöde. Montering 
av tekniklåda se nedan.

Det finns färdiga tekniklådor och skåp (47. och 48.) där allting är monterat 
och klart. Lådor till att gräva ner och skåp för placering inomhus. Pump, 
filter, elcentral och övrig utrustning man valt är då klart och man limmar 
bara slang/rör mellan tekniklåda och pool. Se prislista.
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Elinstallation skall utföras av behörig elektriker för att undvika skador.

Det finns lite olika lösningar på elinstallationen. Allt ifrån att sticka 
kontakten i väggen för att starta cirkulationspumpen till att montera ett 
elskåp (49.) till bara poolen. Ett tips är att försöka göra det så lättskött 
som möjligt. Att montera en timer som startar och stänger cirkulations-
pumpen är en bra investering. Pumpen behöver / skall inte gå dygnet 
runt. Det är bara slöseri med el.

Poollamporna drivs med 12 volt och är på 300 watt (halogen). Se bild 36. 
Transformatorn bör monteras nära lamporna. En dimmer kan användas 
om man tycker att ljuset blir för skarpt, man vill spara stöm och öka 
livslängden på lamporna.
 
Värmepump (50.) ansluts på samma sätt som som pump med delbara 
kopplingar. En elektriker måste ansluta elen. Har man timer skall det 
kopplas så att den styr båda. Monteringsmanual och bruksanvisning 
medföljer. Den är effektiv över 10° C så att köra den på nätterna i låga 
temperaturer är inte lönt (vår och höst) Detta löser en timer.

Saltklorinator (48. och 51.) används om man vill använda saltvatten. Den 
ersätter då användandet av klorpuckar. Monteras enkelt med en By-pass 
koppling. Detta kan göras efteråt om man skulle vilja byta efter några år.

Solpaneler (52.) kan köpas i paket passande poolen. Det styrs av en 
styrenhet och en motorventil (48. och 53.) som ser till att vattnet bara 
passerar solpanelerna när de är varmare än poolvattnet i poolen. Annars 
fungerar de som kylare. 

By-pass (54.) använda alltid vid anslutning till värmepump eller 
saltklorinator. Detta för att kunna leda vattnet förbi värmepumpen vid 
service eller om flödet blir för stort. Finns att köpa färdiga som på bilden 
eller så kan man limma ihop den själv med ventiler, T-koppling och rör-/
slangbitar.

Montering av tekniklådor i marken:
Lådorna finns i två varianter (55.). En enklare som kräver att man gjuter in 
den för att hållfastheten skall garanteras och en starkare som är själv-
bärande.

Man kan få lådorna tomma eller med all teknik förmonterad. Om man 
väljer den färdiga lösningen så innehåller den vårt Deluxe paket med 
bättre pump och ett bättre filter. De innehåller även elcentral, stege, 
lampa, fläkt och övrig utrustning man valt.

OBS! Eftersom lådan är luftfylld och inte vattenfylld som poolen så är där 
stor lyftkraft om grunvattennivån stiger. Man måste oavsett vilken låda 
man väljer gjuta eller använda torrbruk, som bränner, för att förankra 
lådan i marken. Att använda armering i gjutningen är en fördel. Använd 
minst 150 mm under och en bit upp på sidorna samt ovanpå till den 
självbärande och runt hela lådan till den icke självbärande.

Ett alternativ är att ha en fungerande dränering under lådan. Den måste 
då alltid hållas fri från vatten. Det kan vara ett problem beroende på var 
man bor.

Är lådan inte förankrad och där står vatten runt lådan så kan den flyta upp 
och anslutningarna skadas.
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