
Montage oplossingen 
Bewezen, betrouwbaar, duurzaam

Nieuwbouw

Wenst u:

•	 100%	vlakke	inbouw?
•	 Een	beweegbare	bodem?
•	 Een	“onzichtbaar”	of	juist	zichtbaar	armatuur?
•	 Vandalisme	proof?
•	 Snelle	en	efficiënte	inbouw?
•	 Eenvoud	en	transparantie?

Klik hier op de oplossing voor uw bouwvorm: 

 Tegelbaden van waterdicht beton 

 Tegelbaden van beton met een waterdichte afwerklaag

 Liner- / foliebaden

 Voorgevormde baden (prefab)

 Roestvrijstalen baden

Vervanging 

 Halogeen verlichting

 Wibre, Hugo Lahme, BEGA, Astral, EVA of MTS Led verlichting

WaterVision heeft standaard adapter sets voor bijna alle gangbare 

merken. De vlakke bouwvorm van de WV15 onderwaterschijnwerpers  

past op / over iedere pot.

Renovatie 

 Opbouw op de badwand zonder pot

www.watervision.nl

•	 Sinds	2004

•	 Efficiënt

•	 Betrouwbaar

•	 Bewezen	kwaliteit

•	 100%	vlak

•	 Past	op	iedere	pot

•	 Direct	op	de	wand

•	 Robuust

•	 Duurzaam

•	 Alle	type	baden

•	 Nieuwbouw	en	renovatie

•	 Made	in	Holland

“Betrouwbare, efficiënte en eenvoudige oplossingen 

voor de installatie van onderwaterlampen”
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Montage oplossingen 
Bewezen, betrouwbaar, duurzaam

www.watervision.nl

Drie verschillende LED armaturen
Naast de verschillende inbouw mogelijkheden biedt WaterVision drie varianten LED armaturen die toepasbaar 

zijn voor verschillende doeleinden. Denk hier aan bijvoorbeeld een beweegbare bodem, het wel of niet aanwezig 

zijn van een inbouwpot of puur voor de uitstraling. De volgende drie WV15 armaturen worden onderscheiden:

Het gatenpatroon
Het gatenpatroon ziet er charmant uit en heeft een belangrijke functie, namelijk het monteren van de lamp op 

potten van Wibre, BEGA, Lahme, MTS, Astral, EVA en PAR56 lampen:

•	 De 168mm steek komt overeen met de maat van Wibre

•	 Het onderste gat en het bovenste gat voor BEGA

•	 Met de overige gaten kan de steek worden gevarieerd

WaterVision biedt u complete adaptersets voor specifiek MTS, Lahme en Astral, alsmede universele adaptersets.
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Nieuwbouw
Bij tegelbaden biedt vlakke inbouw de volgende voordelen:

1. De armaturen zijn “onzichtbaar” in de wand

2. 100% vlak is ideaal voor een beweegbare bodem

3. Pot en flens zijn uit één stuk RVS vervaardigd en daarmee 100% waterdicht

4. Vandaal proof. Kan niet los getrokken worden

5. Ideaal voor montage in stroomversnellingen

6. Duurzame oplossing

Montageschema
Onderstaand montageschema geeft weer hoe de WV15 LED onderwaterschijnwerper met 13mm armatuur op 

de inbouwpot in combinatie met de montagering in de badwand gemonteerd wordt.

Tegelbaden 
van waterdicht beton

Artnr. Omschrijving Afbeelding

V0106 (chloor)

V0132 (zout)

Inbouwpot (316L of 904L), voor betonbaden en betonbaden met composiet afdichting 

(Verbundabdichtung) voor chloorwater en zoutwater, Ø338mm x 45mm met 55mm flens.

De pot is:

- Zeer robuust (gemaakt van 316L of 904L roestvast staal)

- Slechts 45 mm diep

- Ideaal voor publieke- en privézwembaden

V0052

Kunststof montagering voor vlakke inbouw (Ø278x24mm). Deze ring wordt tussen de tegels 

geplaatst en zorgt voor een compleet vlakke inbouw van de lamp. Deze montagering wordt 

optimaal gebruikt in combinatie met het 13mm armatuur.
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Vervanging voor Wibre, Hugo Lahme, BEGA, Astral of MTS Led verlichting
Voor renovatie van een bad waarin oude verlichting vervangen moet worden door 

nieuwe verlichting heeft WaterVision diverse mogelijkheden. In bijna alle gevallen 

past de WaterVision verlichting op de reeds aanwezige inbouwpotten. Het gat van 

de pot wordt volledig afgedekt door de lamp. Afhankelijk van het merk inbouwpot 

adviseren wij het 2mm, 13mm of 26mm armatuur. WaterVision heeft standaard 

adapter sets voor bijna alle gangbare merken. Via deze link komt u uit bij de 

montagehandleiding WV15 lampen op inbouwpotten van andere merken.

Montageschema
Onderstaand montageschema geeft een voorbeeld weer van hoe een WV15 LED onderwaterschijnwerper met 

13mm armatuur op een willekeurig merk inbouwpot in de badwand gemonteerd wordt.

Tegelbaden 
van waterdicht beton
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Renovatie bestaande bouw zonder aanwezige verlichting
Het 26mm armatuur past op iedere vlakke wand. Voor de kabeldoorvoer wordt 

een 8mm gat geboord. De afsluiting aan de buitenzijde wordt verzorgd door een 

industriële kabelplug. 

Voordelen:

•	 Minimaal hak- en breekwerk

•	 Snel te monteren

•	 Eenvoudig en daarmee een goedkope oplossing

Montageschema
Onderstaand montageschema geeft weer hoe de WV15 LED onderwaterschijnnwerper met 26mm armatuur op 

de badwand gemonteerd wordt zonder inbouwpot.

Tegelbaden 
van waterdicht beton

Artnr. Omschrijving Afbeelding

V0021 Rubberen kabelwanddoorvoer (rood, Ø25x50mm)
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Nieuwbouw
Bij tegelbaden biedt vlakke inbouw de volgende voordelen:

1. De armaturen zijn “onzichtbaar” in de wand

2. 100% vlak is ideaal voor een beweegbare bodem

3. Pot en flens zijn uit één stuk RVS vervaardigd en daarmee 100% waterdicht

4. Vandaal proof. Kan niet aan getrokken worden

5. Ideaal voor montage in stroomversnellingen

6. Duurzame oplossing

Montageschema
Onderstaand montageschema geeft weer hoe de WV15 LED onderwaterschijnwerper met 13mm armatuur op 

de inbouwpot in combinatie met de montagering in de badwand gemonteerd wordt.

Artnr. Omschrijving Afbeelding

V0106 (chloor)

V0132 (zout)

Inbouwpot (316L of 904L), voor betonbaden en betonbaden met composiet afdichting 

(Verbundabdichtung) voor chloorwater en zoutwater, Ø338mm x 45mm met 55mm flens.

De pot is:

- Zeer robuust (gemaakt van 316L of 904L roestvast staal)

- Slechts 45 mm diep

- Ideaal voor publieke- en privézwembaden

V0052

Kunststof montagering voor vlakke inbouw (Ø278x24mm). Deze ring wordt tussen de tegels 

geplaatst en zorgt voor een compleet vlakke inbouw van de lamp. Deze montagering wordt 

optimaal gebruikt in combinatie met het 13mm armatuur.

Tegelbaden 
van beton met een waterdichte afwerklaag
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Nieuwbouw of renovatie
Voor liner / folie en prefab baden heeft WaterVision een speciale inbouwpot, 

een flens en afdichtingsrubbers ontwikkeld. De inbouwpot wordt gemakkelijk 

gemonteerd en afgesloten met een afdichtingsrubber. Deze pot is het beste te 

gebruiken in combinatie met het 13mm armatuur. De lamp zit gefixeerd op de flens, 

waardoor deze duurzaam is verankerd.

Montageschema
Onderstaand montageschema geeft weer hoe de WV15 LED onderwaterschijnwerper met 13mm armatuur in 

combinatie met de inbouwpot in de badwand gemonteerd wordt.

Liner/folie & prefab baden
gemakkelijke montage

Artnr. Omschrijving Afbeelding

V0168

Inbouwpot van RVS 316L voor chloorwater tbv WV15 onderwaterschijnwerper voor liner of 

prefab zwembaden (Ø254mm x 50mm exclusief rubberen afdichting)

De pot is:

- Zeer robuust (gemaakt van 316L roestvast staal)

- Slechts 50mm diep

- Speciaal ontwikkeld voor liner / folie en prefab zwembaden
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Nieuwbouw en renovatie
Bij RVS baden wordt de inbouwpot, afhankelijk van de mogelijkheden, van voren 

of van achteren vastgelast aan het bad. Wanneer er bijvoorbeeld niet voldoende 

ruimte is om aan de achterkant te lassen, wordt er aan de voorkant gelast. Als 

er wel voldoende ruimte is om te lassen aan de achterkant is er geen lasnaad in 

het bad en kan de lamp vlak gemonteerd worden. Hier kan dan gebruik gemaakt 

worden van het 2mm armatuur, terwijl in het andere geval er gebruik kan worden 

gemaakt van de 13mm of de 26mm variant. 

Montageschema (Lasnaad aan de achterkant)
Onderstaand montageschema geeft weer hoe de WV15 LED onderwaterschijnwerper met 2mm (vlak) armatuur 

op de inbouwpot in de badwand gemonteerd wordt wanneer de lasnaad aan de achterkant van de badwand zit.

Artnr. Omschrijving Afbeelding

V0059

Inbouwpot (316L) voor RVS baden, Ø250mm x 45mm met 12mm flens.

De pot is:

- Zeer robuust (gemaakt van 316L of 904L roestvast staal)

- Slechts 45mm diep

- Speciaal ontwikkeld voor RVS zwembaden

Roestvrijstalen baden 
in- en opbouw oplossingen

Op de volgende pagina is het montageschema te vinden in het geval dat de lasnaad in het bad (aan de voorkant) 

zit.
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Montageschema (Lasnaad aan de voorkant)
Onderstaand montageschema geeft weer hoe de WV15 LED onderwaterschijnwerper met 13mm armatuur op 

de inbouwpot in de badwand gemonteerd wordt, wanneer de lasnaad aan de voorkant van de badwand zit. Op 

deze manier valt het armatuur mooi over de lasnaad heen en is deze niet zichtbaar.

Roestvrijstalen baden 
in- en opbouw oplossingen

‘Op ieder potje past een deksel’.............., oftewel ‘WV onderwaterlamp’. 

Heeft u na het lezen van deze brochure toch nog vragen? Neem dan gerust 

contact met ons op. Op de achterzijde staan onze contactgegevens.
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Nederland Frankrijk Duitsland

WaterVision BV

Vlierberg 9

3755 BS Eemnes

I. www.watervision.nl

E. info@watervision.nl

T. +31 (0)35-5387959

F. +31 (0)35-5330551

WaterVision SARL

130 Boulevard de la Liberté

FR-59000 Lille

I. www.watervision.fr

E. info@watervision.fr

T. +33 (0)3 20 57 25 44

F. +33 (0)3 20 54 03 24

WaterVision GmbH

Boschstraße 16

D-47533 Kleve

I. www.watervision.de

E. info@watervision.de

T. +49 (0)2821 8944850

F. +49 (0)2821 8944859
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