
De Reflea is de enige kuip met overloop aan de vier kanten op de markt.

De overloopgaten maken integraal deel uit van de kuip, en het waterniveau kan 
gemakkelijk geregeld worden op de werf door middel van onze waterpas.

 SPECIFICATIES

Commerciële afmetingen 10,40 x 3,60 x 1,30m

Honingraat 28 mm

Rolluik In een rolluikbak op de bodem

Trap
Rechte hoektrap, 4 treden met in alle 
treden verzonken zandkorrels

Skimmer Volledige overloop met buffertank

Waterhoogte 1,30 m

Spots 4

Gewicht 1200 Kg

Volume water 40 m³

Veiligheidsprofiel geen

Spot

Bodempot
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Opmerking: De graafmaten houden geen rekening met de uitsparing  
nodig voor de boordstenen.

Onze zwembadmodellen / LPW Ceramic Pools / Reflea

Naast de overloopgoten dient 20cm extra uitgegraven te worden en dit tot de diepte van 
de opvanggoot (in het midden van de lengte van het bad) + 20cm. Vanaf dan kan men 

smaller graven, maar steeds 20cm naast de zwembadwand. 

Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad

Kraan 15 ton

Armlengte afhankelijk van hoe het bad genomen wordt,  
vb : arm = 7,0m (1/2 zwembadlengte + 1m)

*  Deze graafmaten houden geen rekening met het gebruik van een chapelaag. We raden 
een chapelaag aan van 15cm op de bodem.



Reflea : de techniek van de overloop 
De Reflea wordt geleverd met de volgende onderdelen.

1. Buffertank met 4 vlotters

Een PVC buffertank van 5000l is voorzien voor de opvang van het overlopende water. 
De tank is 2436 mm lang x 2300 mm breed x 1350 mm hoog (2050 mm hoog met de 
schacht erbij) en weegt 170 kg. 

In de tank zijn op 4 verschillende hoogtes (10cm, 40cm, 90cm en 115 cm) son-
des voorzien om het waterniveau in de buffertank te meten en te sturen.  
Er bestaat ook een alternatieve versie van de buffertank met OSF regeling in plaats 
van vlotters. Meer informatie over deze versie van de buffertank is beschikbaar op 
aanvraag. De hierbij horende schakelkast is de STRF10

2. PVC hulpstukkken

4 harde PVC buizen ∅ 110 mm x 5 m + 6 knieën van 90° ∅ 110 mm worden met het 
bad meegeleverd.

3. RVS waterpas

RVS waterpas voor de fijnregeling van het waterniveau van de Reflea 

Deze RVS waterpas bestaat uit : 

 › Een vast gedeelte, reeds in de fabriek gemonteerd op de volledige rand van  
het zwembad. 

 › Losse stukken om op de werf in het vast gedeelte in te voegen en alzo het water-
niveau te regelen. Het zwembad dient recht geplaatst te worden, met de waterpas 
kan tot 1cm bijgeregeld worden.

4. Elektrische schakelkast Reflea STRF00 :

De standaard Reflea sturing heeft de volgende uitgangen :

 › Voeding 230v mono, 20A max.

 › Fullcolor touchscreen in kastdeur.

 › Afstandsbediening 2 kanaals (cover, LED’s).

 › Rolluik motor.

 › Uitgang LED verlichting 12v 4x10w. (ww of Multicolor)

 › Uitgang filterpomp 230V.

 › Auxiliary start ingang

 › Uitgang UV lamp.

 › Regeling waterverwarming.

 › Vorstbewaking

 › Uitgang circulatie pomp 230v.

 › Stuuruitgang (Potentiaalvrij contact NO).

 › Ingang PT100 (temp. Sensor).

 › Ingang voor waterniveau bewaking.

 › Sturing voor overloop functie.

 › 4 x ingang voor buffertank vlotters.

 › Uitgang voor overlooppomp 230v mono

 › Uitgang voor 3-wegsklep

 › Uitgang voor 2-wegsklep

Afmetingen van de elektrische schakelkast : L 590cm x H 400cm

ENERGIE- UND SANITÄRSYSTEME

TwINbloc®

MONTAGEANLEITUNG REGENwAssER- 

FLAchspEIchER TwINbLOc®

18 19

Paket Gartenbewässerung 5000 l

Toleranzen von +/- 50 mm sind zu berücksichtigen

10 11

Grundbehälter 5000 l

Toleranzen von +/- 50 mm sind zu berücksichtigen



5. Regeling watercircuits

Om de watercircuits van het overloopbad te regelen zijn een 2-wegklep, 3-wegklep, 2 
magneetventielen en een bijhorende compressor nodig.

De 2-wegklep zorgt dat het water niet terugloopt van het zwembad naar de buffer-
tank. De 3-wegklep zorgt voor de wisselwerking van aanzuiging van water van de 
buffertank of via de filter naar het zwembad. 

6. Technisch palet Reflea

Op onze standaard Reflea technisch pallet worden de volgende onderdelen 
op een RVS sokkel gemonteerd :

 › Zandfilter ‘Top mount’, 16m³/u, Megapool met filterzand 0,4-0,8  (6x25kg)

 › Een filtratiepomp van 19m³/u (moet driefasig zijn indien de Varioflow  
wordt gebruikt)

 › Een overlooppomp van 25m³/u

 › Een zeswegkraan

 › Ionisator Nature2

 › UV-lamp Blue Lagoon 75W

 › By-pass voor warmtepomp

 › Alles gemonteerd op een RVS 316L sokkel met regelbare pootjes :  
B 59 cm x L 159 cm x H 133 cm (inclusief schakelkast)

 › Inclusief onderhoudskit



Overloopstenen Reflea
LPW Corporate biedt voor de Reflea een 
overloopsteen in Belgische geschuurde 
blauwe steen 70/20/1.

Om de stenen te bevestigen op de zwemb-
adrand, is een epoxy-mortel-kit verkrijbaar. 

 › Naast de overloopstenen komen uw terrastegels. Deze moeten een minimum 
grootte hebben van 50cm x 50cm.

 › Tussen de overloopstenen en uw terrastegels dient er een opening van minimum 
15mm te zijn om een correcte overloop te garanderen

 ›  Het is sterk aangeraden een afwatering te voorzien in het terras rond het zwembad.

Opties Reflea
1. De rolluikbak

Er zijn 2 mogelijkheden voor de rolluikbak van de Reflea  : 

De as is reeds geplaatst in de fabriek, om risico op transportschade te vermijden wordt 
de bodembak / zitbank los meegeleverd. 

Het is heel belangrijk dat op de werf de horizontale en verticale wand van de zitbank of 
de bodembak in het zwembad geplaatst worden voor het aanbrengen van chape rond 
het zwembad. Dit om te vermijden dat door de druk van de chape deze bodembak/
zitbank -wanden niet meer vlot tussen de zwembadwanden geraken. 

Watercircuits Reflea 
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Cover open

Cover Closed
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Blad vanger
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Door pomp 2

Door natuurlijke druk
(Communicerende vaten)

2x �110mm

Alarm level high

Stop filling
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Alarm level Low

Composiet bodembak
Bak 61,5cm onder het waterniveau

RVS 316L zitbank
bank 35cm onder het waterniveau

LPW Overloopstenen (onder water)

Uw terrastegel (boven water) : minimum 50 x 50 cm

Opening van minimum 15 mm



Het is van groot belang dat er uitsluitend RVS werkmateriaal gebruikt wordt om te wer-
ken aan de RVS constructie, dit om roestvorming en verlies van garantie te vermijden. Er 
dient ook voorzien te worden dat er geen RVS boorresten in het zwembad kunnen vallen.

2. As en wandfixatie

De as en wandfixatie bevindt zich in de rolluikbak en is samengesteld uit een as en 
twee wandbevestigingen met aan een kant een wanddoorvoer voor de elektrische 
kabel van de motor. 

De motor kan links of rechts in de as gemonteerd worden, dit naar wens van de klant 
(op bestelbon positie A of B aanduiden).

3. De Covrex® zwembadafdekking 

Bij de Reflea is er geen veiligheidsprofiel voor het rolluik voorzien. 

De Covrex® Pool Protection (p.56) zwembadafdekkingen worden bij overloopbaden 
geleid voor het afrollen en oprollen door geleidingswieltjes, om te vermijden dat het 
rolluik over de zwembadrand drijft. 

4. Verlichting 

Standaard werken we met LED spots, waarbij de volgende keuze: 

 › spots LED wit (12V/9W), in wit ABS

 › spots LED multicolor (12V/5W), in wit ABS

5. Roestvrij stalen afwerking 

Omlijstingen in roestvrij staal 316L rond voor spots, inspuitstukken en stofzuigeraan-
sluiting:

De treden van de Reflea trap kunnen afgewerkt worden met roestvrij staal 316L antislip 
platen, structuur 6WL:


