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Voordat uw HomeSpa geïnstalleerd gaat worden dient u ervoor te zorgen
dat uw badkamer aan deze pre-installatie-eisen voldoet.

Welke HomeSpa wilt u?
11

2

Hoekmodel

30

120
Wand

(reservoir)

11
8

(reservoir)

Wandmodel

4

Afmetingen in mm

260

Afmetingen in mm
W
d
an

Bij een inbouwversie van het
wandmodel blijft de hoogte van
de aansluitingen hetzelfde.

Sifonaansluiting
Afvoer diameter 50 mm
Wand

Sifonaansluiting
Afvoer diameter 50 mm
Wand

118

65

Warm water aansluiting

Warm water aansluiting

Koud water aansluiting

Koud water aansluiting

L

R

1171

R

1169

L

1261

1259

1616

Elektra + ethernet in lasdoos

1614

Elektra + ethernet in lasdoos

60

58
dekvloer

De aansluitingen zitten op de juiste plek
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Voldoet uw badkamer aan de onderstaande 7 punten?








De voedingsaansluiting zit op de juiste plek, is ten minste 5A afgezekerd, geaard en is voorzien van een aardlekschakelaar.
Uw warm en koud water voorzieningen zitten op de juiste plek en zijn voorzien van een 1/2” buitendraad aansluiting.
Uw warmwatervoorziening is ten minste 60˚C, maximaal 3 bar en kan minimaal 0,5 liter/min voorzien.
De ethernet aansluiting is voorzien van een RJ45 stekker en geplaatst in de lasdoos van de voedingsaansluiting.
Uw afvoer heeft een sifon voor een 50 mm aansluiting, zit op de juiste plek en loopt vlak met de ondervloer.
Uw badkamer is tenminste 230 cm hoog en goed toegankelijk voor onze installateur.
De badkamer dient in zijn geheel afgewerkt te zijn, inclusief betegeling.

Als uw badkamer aan bovenstaande punten voldoet kan uw Hamwells installateur uw nieuwe HomeSpa komen installeren!
Voor akkoord,

Plaats .................................................................................................................................

Naam ..................................................................................................................................

Datum .................................................................................................................................

Handtekening ..................................................................................................................
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Voordat uw HomeSpa geïnstalleerd gaat worden dient u ervoor te zorgen
dat uw badkamer aan deze pre-installatie-eisen voldoet.
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Voldoet uw badkamer aan de onderstaande 7 punten?








De voedingsaansluiting zit op de juiste plek, is ten minste 5A afgezekerd, geaard en is voorzien van een aardlekschakelaar.
Uw warm en koud water voorzieningen zitten op de juiste plek en zijn voorzien van een 1/2” buitendraad aansluiting.
Uw warmwatervoorziening is ten minste 60˚C, maximaal 3 bar en kan minimaal 0,5 liter/min voorzien.
De ethernet aansluiting is voorzien van een RJ45 stekker en geplaatst in de lasdoos van de voedingsaansluiting.
Uw afvoer heeft een sifon voor een 50 mm aansluiting, zit op de juiste plek en loopt vlak met de ondervloer.
Uw badkamer is tenminste 230 cm hoog en goed toegankelijk voor onze installateur.
De badkamer dient in zijn geheel afgewerkt te zijn, inclusief betegeling.

Als uw badkamer aan bovenstaande punten voldoet kan uw Hamwells installateur uw nieuwe HomeSpa komen installeren!
Voor akkoord,

Plaats .................................................................................................................................

Naam ..................................................................................................................................

Datum .................................................................................................................................

Handtekening ..................................................................................................................
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Voordat uw HomeSpa geïnstalleerd gaat worden dient u ervoor te zorgen
dat uw badkamer aan deze pre-installatie-eisen voldoet.
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Voldoet uw badkamer aan de onderstaande 7 punten?








De voedingsaansluiting zit op de juiste plek, is ten minste 5A afgezekerd, geaard en is voorzien van een aardlekschakelaar.
Uw warm en koud water voorzieningen zitten op de juiste plek en zijn voorzien van een 1/2” buitendraad aansluiting.
Uw warmwatervoorziening is ten minste 60˚C, maximaal 3 bar en kan minimaal 0,5 liter/min voorzien.
De ethernet aansluiting is voorzien van een RJ45 stekker en geplaatst in de lasdoos van de voedingsaansluiting.
Uw afvoer heeft een sifon voor een 50 mm aansluiting, zit op de juiste plek en loopt vlak met de ondervloer.
Uw badkamer is tenminste 230 cm hoog en goed toegankelijk voor onze installateur.
De badkamer dient in zijn geheel afgewerkt te zijn, inclusief betegeling.

Als uw badkamer aan bovenstaande punten voldoet kan uw Hamwells installateur uw nieuwe HomeSpa komen installeren!
Voor akkoord,

Plaats .................................................................................................................................

Naam ..................................................................................................................................

Datum .................................................................................................................................

Handtekening ..................................................................................................................

