
POREJÄRJESTELMÄ 
 

Tehokas porejärjestelmä jossa 
on myös hyvää tekevä 
hieromatoiminto. Sopii myös 
muihin markkinoilla oleviin 
kylpytynnyreihin, mutta tällöin 
meille tulee ilmoittaa tynnyrin 
halkaisija, istuimien 
lukumäärä ja pohjan paksuus.  

 

Erikoispumppu puhaltaa 
ilmasuihkuja veteen 6 kpl 
(HT150) erityisen 
ilmaventtiilin kautta. 
Järjestelmään kuuluu lisäksi 
myös: takaiskuventtiili, letkut, 
liittimet ja ilmapumpun 
painekatkaisin.  

 

POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) 
 

Jos sinulla on porejärjestelmällä 
varustettu kylpytynnyri ja haluat käyttää 
sitä myös talvella, täytyy letkut ja 
ilmaventtiilit suojata jäätymiseltä. Silloin 
kun ilmapumppua ei käytetä, mutta 
kylpytynnyrissä on vettä, täyttyy 
ilmaletku vedellä takaiskuventtiiliin asti.  

 

MUISTA käynnistää ilmapumppu vähintään 15 minuutin välein, niin että letkustossa oleva 
vesi ei pääse jäätymään. Kun vesi on tyhjennetty kylpytynnyristä, täytyy porejärjestelmään 
jäänyt vesi poistaa käynnistämällä ilmapumppu.  

 

Ilmaventtiilit pystyy myös “sulkemaan” niin että vettä ei 
pääse valumaan alas letkuun muovitulpalla ja o-renkailla. 
Katso kuva vasemmalla. Ruuvaa kansi kiinni. Nyt vettä ei 
pääse letkuun. O-renkaat ja muovitulpat voidaan tilata meiltä. 
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HUOM! 

Ilmapumppu asennetaan väh. 
10 cm korkeudelle maasta 
että siihen ei pääse 
imeytymään vettä.   

Pumppu pitää sijoittaa niin 
että se on vaakasuorassa tai 
niin että ilmapuhallus on 
alaspäin niin silloin 
pumppuun ei pääse 
imeytymään vettä. Jos näin 
ei ole tehty niin takuu ei 
ole voimassa.  

Ilmapumppu käynnistetään ja 
sammutetaan 
painekatkaisijasta joka on 
kytketty läpinäkyvään 
ilmaletkuun. Sähkökaapeli 
liitetään kytkentärasiaan. 

Kylpytynnyri HT 150 pohjassa on 6 kpl reikää ilmaventiileille jotka ruuvataan 
kiinni (katso kuva). Tämä sopii t-kappaleeseen, jotka on liitetty ilmaletkuun. 
HUOM! Poresuuttimen alapuolelle laitetaan silikoonia tai vastaavaa tiivistys-
massaa. Kiristettävä käsin. Kuvasta alhaalla näet asennetun letku-
järjestelmän (Basic). 

Letku nostetaan ja kiinnitetään 3 
cm yläreunasta niin vettä ei 
pääse pumppuun. 

Suojahylly (lisävaruste DTHS HT150 Basic malliin) 
peittää ja suojaa ilmapumppuun menevää letkua.  

VAROITUS JÄÄTYMISRISKISTÄ! Jos kylpytynnyristä 
tyhjennetään vesi ja jäätymisriski on olemassa, on 
erittäin tärkeätä että järjestelmään ei jää yhtään vettä. 
Avaa kaikki tyjennysventtiilit ja niiden liitokset ja jätä ne 
auki niin vesi voi vapaasti valua pois. Käynnistä ja 
pysäytä porejärjestelmän ilmapumppu ja anna veden 
valua pois. Toista tämä Kole (3) kertaa. 

Ilmaventtiilit ruuvataan 
kiinni pohjaan 

T-kappaleet painetaan ja 
ruuvataan kiinni 
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Kuvassa näkyy “letkupaketti” 
koottuna ja keskimmäinen tukijalka 
jossa on venttiileille/t-kappaleille 

lovetus 

 

 

 


