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ITALIENSK FONTÄN 
 

Alla element (förutom pluggar ) monteras med hjälp av ett 
  frost resistant byggnads lim. Glöm inte att väga varenda 

element horisontellt. 
 
 

    
HALS 

                          KOTTE 
 
 
 
 

 
LITEN SKÅL 

 
 

RING MED 
MUNSTYCKE 

Samman koppla med en gummi/silikon slang 

(Ø 10 mm) direkt till 
pumpen (kan behövas reduktioner i form av 
trädgårdsslang bitar + 

metallklämma)
 

KLÄMMA 

 
 
 

PUMP 

 
SEPARATOR 

PÅ PUMP 

 
230V 

 
                                                                PUMP                                                                     

                                                                           MELLAN PLUG  
                              
                                                 (MONTERA PÅ SILIKON)

  RING MED MUNSTYCKE 
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STOR PLUG  

(MONTERA PÅ SILIKON) 

 

                

 LEDNING ELEKTRISK 230V 

                   

 

  FÖRKLARING     
Vi tackar dig som valde våra produkter och vi hoppasatt de uppnår dina förväntningar! 

Förbered en härdad platta som grund för fontänens delar (platta av betong, stenläggning eller liknande). Grundens diameter ska vara ett antal cm större än fontänens diameter. Tjockleken av 

grunden bör vara runt 15-20 cm. Tillför en hermetisk, elektrisk enfas installation (230V) till mitten av den härdade plattan eller i närheten av fontänens designerade plats. Sammanställ 
fontänens element efter ordningen på ritningen (från grunden till det sista översta elementet). Varje element bör vara individuellt vägt så att det står horisontellt. Alla element (förutom pluggarna) bör 
limmas fast med ett frost resistant bygg lim. Pluggarna ska endast limmas med. silikon (detta skapar en eventuell tillgång till pumphuset). De elektriska tillbehören (pumparna,lamporna) bör 
installeras då grunden och den största fontän skålen monterats klart, dock bör de installeras innan de nästkommande elementen. Kärnan av de mellanliggande elementen används till 
genomdragning av alla elektriska samt hydrauliska slangar/sladdar. Efter genomförandet av de ovanstående instruktionerna bör den centrala öppningen i den huvudsakliga skålen isoleras 
permanent. (tex: med hjälp av monteringsskum + silikon) 
 

Kom ihåg: 
-Med tanken på din säkerhet, bör de elektriska installationerna genomföras av en erfaren eltekniker. 
-Fontänen är anpassad för arbete med en sluten vattenkrets vilket innebär att den inte kräver en konstant vattentillförsel eller nån form av kanalisation. 
-Till varje pump eller ring med munstycken krävs det ytterligare kopplings accessoarer (reduktioner, T-kopplingar, klämmor, slangar) vilka ej förekommer i den vanliga fontän 

utrustningen. 
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