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MŰSZAKI FELJEGYZÉSEK                                                        kádak és hidromasszázskádak
 
A kádak polimetilmetakril és ABS szerkezetű hőkezelt 
lapokból készülnek. Az alapanyagok e kombinációja kiemeli az 
akril fényét, könnyedségét és higiénikusságát, valamint az ABS 
hajlékonyságát, amely csökkenti a rezgések átvitelét és ütődés 
esetén kisebb merevséggel jár. 
Hőkezelés után a kádhéj egy rétegelt famelezzel, és üvegszál 
erősítésű poliészter gyantával kerül megerősítésre. A vízszint 
beállítását könnyítik az állítható lábak, de a stabilitást és a 
merevséget a horganyzott Atlasz acélváz hangsúlyozza, mely 
önhordozó szerkezetű. 

 
Manuális (kézi) vezérlés: A vezérlést egy 
nyomógomb (be-/kikapcsoló gomb) és két 
(jobb- és bal oldali fúvókákat kezelő) levegő-
kontroll gomb irányítja, amely lehetővé teszi  
a   jet clean fúvókák nyílásaiból kinyomuló 

víz-levegő keverék erősségének szabályozását - a levegő 
tetszés szerinti hozzáadásával. Így nyerhető el a  kívánság 
szerinti - többé vagy kevésbé élénkítő -vízmasszázs. Az 
elektronika csak megfelelő vízszint felett kapcsol be 
(szárazfutás elleni védelem). Az elektronikus alközpont 
gyárilag 15 percre van beállítva, melynek lejárta után a 
rendszer automatikusan leáll. 

 
 Hidrostart vezérlés: Lehetővé teszi az airpool 
(levegőmasszázs) verziónál az airpool rendszer 
aktiválását; valamint az airpool + whirlpool   
(vízmasszázs) verziónál ezen rendszerek  

működtetését.  
 

 Digitális vezérlés: Display segítségével 
történik, ami egyben óraként is működik, ha egy 
funkció sem aktív.  
A  következő funkciókat irányítja:  indítógomb,  

vízszintjelző, whirlpool erősségének, időtartamának 
automatikus szabályozása,  vízhőfokmérő. 
 

Elektronikus vezérlés : A digitális vezérlésnél 
leírtakon kívül a különböző verziók következő 
funkcióit irányítja, a mindenkori felszereltségtől 
függően: 
hidromasszázs  ( airpool  és whirlpool) 

automatikus szabályozása ciklusos variációkkal, vízalatti 
világítás, automatikus fertőtlenítö ciklus. 
 
Rendszerek: Minden whirlpool kád 700 W, 220V, 50 Hz-es 
pumpával rendelkezik, amely percenként 300 liter víz 
szállítását biztosítja. Az airpool-lal felszerelt verziókhoz egy 
külön 810 W-os airpool motor tartozik. A billentyűzet és az 
elektronikus alközpont vízmentessége biztosított (IPx5), amely 
által ezeknek vízzel való érintkezése teljesen kizárt. 
 
Csőrendszer : A bordázott PVC csővezetékek csatlakozásait 
szilikon és  más ragasztóanyagok nélkül, speciális műanyag 
bilincsek segítségével rögzítjük, így elkerülve a mérgező, 
környezetre káros anyagok alkalmazását és megkönnyítve a 
karbantartási munkák végzését. Alkalmazásukkal 
kiküszöbölhető a kellemetlen rezonanciahatás, a merev, 
hagyományos csővezetékekkel ellentétben.   

 
Whirlpool - jet clean: A hidromasszázs rendszer 
hatékonyságát a jet clean fúvókák kizárólagos alkalmazása 
biztosítja. Ezek irányíthatóak és részlegesen zárhatóak, hogy 
tetszés szerint szabályozhassák a távolságot. Íves csőrendszer 
köti őket össze, amely a víz gyors és csendes továbbáramlását 
biztosítja, kevés fogyasztással és higiéniával (a csövek  V alakú 
kialakítása lehetővé teszi, hogy a csörendszerben ne álljon meg 
a víz). A csöveket többször felhasználható (recycling), 
speciális  műanyagbilinccsel rögzítik. 
 
Airpool: A kád alján elhelyezett levegőmasszázs fúvókákból 
lassan finom légbuborékok szállnak fel, melyek úgy vannak 
elhelyezve, hogy az egész testre kifejthessék hatásukat – egy 
oxigénfilmet képezve az emberi test körül. 
 
Vízeséses kádtöltő: Nyílása gondoskodik a kád megtöltéséről 
és a vízesés látványa nyugtató hatással van a hidromasszázs 
funkció működése alatt is. 
 
Kád peremére süllyesztett csaptelep: A csaptelep minden 
változata (termosztátos vagy egykaros) teljessé teszi a 2 
funkciós zuhanyfej működését, kívánságra néhány modellnél 
vízbeömlővel, a kád peremére felszerelve. 
 
2 állású kihúzható kézi zuhanyfej: hagyományos eső vagy 
csak masszázs funkcióval. 
 
E.T.P. be-/túlfolyó: Lehetővé teszi a kád feltöltését 
közvetlenül a túlfolyónyílásból. 
 
Vízbeömlő: Feltöltés a kád szélére felszerelt vízbeömlőből. 
 
Panelek: Modellek szerinti elő- és oldallapok. A szabadon 
rendelhető kiegészítők közt vannak feltüntetve, de a GLASS 
mindig javasolja azok beépítését, mivel ellenőrzés esetén vagy 
akár áthelyezésnél (pl. költözés) könnyen mozdíthatók. 
 
Víz alatti világítás: A kádban a víz alatti világítás beépítése 
kizárólag az elektronikus vezérlésű kiviteleknél lehetséges. 
 
Fertőtlenítés: A fertőtlenítő rendszer automatikus programja 
lehetővé teszi a jet clean fúvókák belső részének és az egész 
hidromasszázs rendszernek antibakteriális fertőtlenítőszerrel 
történő tisztítását, majd tiszta vízzel történő utánöblítését. Az 
airpool rendszer tisztítása (vízcseppmentesítése) automatikusan 
történik a levegő kifúvásával. 
 
Figyelem: kövesse a termék műszaki beszerelési útmutatóját. 
 

 


