
Montage oplossingen WV3 
Bewezen, betrouwbaar, duurzaam

Nieuwbouw

Deze handleiding laat zien hoe u onze kleine, maar krachtige WV3 

onderwaterschijnwerper het beste kunt toepassen in een bepaalde 

applicatie. Hierbij onderscheiden we de volgende bouwvormen. Klik op 

de bouwvorm om direct de oplossing te bekijken:

 Tegelbaden van waterdicht beton 

 Liner- / foliebaden

 Voorgevormde baden (prefab)

 Roestvrijstalen baden

Vervanging 

De WV3 onderwaterschijnwerper kan ook goed gebruikt worden 

om uw oude halogeen of LED verlichting te vervangen en te 

monteren op de bestaande inbouwpotten. De verscheidenheid aan 

montagemogelijkheden zorgt ervoor dat een juiste oplossing altijd binnen 

handbereik is.

 Oude halogeen of LED verlichting

www.watervision.nl

•	 Sinds	2004

•	 Efficiënt

•	 Betrouwbaar

•	 Bewezen	kwaliteit

•	 Zeer	compact

•	 Past	op	iedere	pot

•	 Robuust

•	 Duurzaam

•	 Alle	typen	baden

•	 Nieuwbouw	en	renovatie

•	 Made	in	Holland

“Betrouwbare, efficiënte en eenvoudige oplossingen 

voor de installatie van kleine onderwaterlampen”
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Montage oplossingen 
Bewezen, betrouwbaar, duurzaam
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Diverse opbouwframes
WaterVision heeft met de WV3 

LED onderwaterschijnwerper een 

lamp die voorzien kan worden 

van diverse opbouwframes. Zo 

past deze krachtige en compacte 

lamp op bijna iedere bestaande 

inbouwpot. Hieronder vindt 

u een overzicht van de WV3 

onderwaterschijnwerper met de 

verschillende montageframes.
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Vooraanzicht WV3 Ø56mm zijaanzicht WV3 12mm dik

Dit montageframe is ideaal geschikt voor 

vlakke inbouw in beton baden. De 6 

sleuven zijn ontwikkeld om de steek van de 

bevestigingspunten te kunnen variëren, zodat de 

lamp op bijna iedere inbouwpot past.

Dit compacte montageframe is geschikt voor 

plaatsen waarbij de inbouwruimte beperkt is 

(bv. zwembadtredes of achter trappen) of te 

bevestigen aan montageframes van andere 

merken.

Dit montageframe is ideaal geschikt voor inbouw 

in RVS-, liner- of geprefabriceerde baden op de 

WaterVision inbouwpot. De 13mm rand dekt de 

montageflens en afdekrubbers mooi af met een 

prachtig resulaat als gevolg.

Dit montageframe is ideaal geschikt voor 

inbouw  in RVS-, liner- of geprefabriceerde 

baden op potten van andere merken. De diverse 

sleuven zorgen ervoor dat de steek van de 

bevestigingspunten gevarieerd kan worden, 

waardoor de lamp op bijna iedere inbouwpot 

past.



www.watervision.nlwww.watervision.nl

Nieuwbouw
Bij tegelbaden van beton biedt het 130mm montageframe een uitstekende 

oplossing en biedt de volgende voordelen:

1. Het montageframe ziet er modern en strak uit

2. Steekt slechts 2mm van de badwand

3. Vandaal proof. Kan niet los getrokken worden

4. Duurzame oplossing

5. Oersterk

Montageschema
Onderstaand montageschema geeft weer hoe de WV3 LED onderwaterschijnwerper met 130mm montageframe 

op de inbouwpot in de badwand gemonteerd wordt.

Tegelbaden 
van waterdicht beton

Artnr. Omschrijving Afbeelding

V0170

Inbouwpot van RVS 316L voor chloorwater tbv WV3 onderwaterschijnwerper voor beton- en 

RVS-baden Ø119mm x 105mm.

De pot:

- Is zeer robuust (gemaakt van 316L)

- Heeft een diameter van slechts 119mm

- Is ideaal voor beton- en RVS-baden
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Nieuwbouw of renovatie
Voor liner / folie en prefab baden heeft WaterVision een speciale inbouwpot met 

aandrukring en afdichtingsrubbers ontwikkeld. De inbouwpot wordt gemakkelijk 

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

gebruiken in combinatie met het 130mm montageframe. Hierdoor worden de 

aandrukring en de afdichtingsrubbers mooi weggewerkt achter het montageframe 

en steekt slechts 13mm uit de badwand.

Montageschema
Onderstaand montageschema geeft weer hoe de WV3 LED onderwaterschijnwerper met afgerond 130mm 

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

Liner/folie & prefab baden
gemakkelijke montage

Artnr. Omschrijving Afbeelding

V0169

Inbouwpot van RVS 316L voor chloorwater tbv WV3 voor liner of prefab pools Ø119mm x 

105mm. Inclusief aandrukring, pakkingset, schroeven en flenswartel.

De pot:

- Is zeer robuust (gemaakt van 316L)

- Heeft een diameter van slechts 119mm

- Is ideaal voor liner en geprefabriceerde baden
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Nieuwbouw 
Bij RVS baden wordt de inbouwpot vastgelast aan de badwand. Hierdoor wordt de 

pot onderdeel van het bad en wordt het bad weer volledig waterdicht. Voor RVS 

baden adviseert WaterVision het 130mm montageframe op de WV3. Hierdoor sluit 

de verlichting uitstekend aan op de de badwand en ziet het er prachtig uit. 

Montageschema
Onderstaand montageschema geeft weer hoe de WV3 LED onderwaterschijnwerper met 130mm montageframe 

op de inbouwpot in de badwand gemonteerd wordt.

Artnr. Omschrijving Afbeelding

V0170

Inbouwpot van RVS 316L voor chloorwater tbv WV3 onderwaterschijnwerper voor RVS- en 

betonbaden Ø119mm x 105mm.

De pot:

- Is zeer robuust (gemaakt van 316L)

- Heeft een diameter van slechts 119mm

- Is ideaal voor beton- en RVS-baden

Roestvrijstalen baden 
montage oplossingen
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Vervanging van oude halogeen of 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 

van alle gangbare merken. Het gat van de pot wordt volledig afgedekt door de 

lamp. Afhankelijk van het merk inbouwpot wordt een bepaalde steekmaat voor de 

bevestigingspunten gekozen.

Montageschema
Onderstaand montageschema geeft een voorbeeld weer van hoe een WV3 LED onderwaterschijnwerper met 

montageframe met 13mm rand op een willekeurig merk inbouwpot in de badwand gemonteerd wordt.

Tegelbaden 
van waterdicht beton
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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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