
Malmsten simlinor - Officiell FINA 
Informationsblad inför beställning

Om infästningspunkten för simlinan inte ligger i jämnhöjd med poolens vägg, vänligen ge oss mått från 
poolens vägn till infästningspunkten innan beställning av simlinor.

Simlinan kommer att behöva justeras beroende på infästning. Eventuellt kommer det att behövas en 
permanent förlängare.

Observera: S-kroken mäter 7 mm i materialtjocklek. S-krokens konstruktion kräver ett ankardjup på 
minst 34 mm och en maximal diameter på ankarstiftet på 11 mm.

Bifoga bilder över hur det ser ut om infästningen ligger för grunt 
eller är mindre än 8 mm

Mått

Mått

Infästning

Höjd infästning

Mått
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Malmsten Simlinor 
Monteringsinstruktioner

Infästningen får 
inte sträcka sig mer 
än 10 mm in i 
bassängen. Den ska 
motstå belastningar 
på upp till 20 kN

Simlinan bör installeras och spännas åt så att vingarna 
”står upp” när det inte finns någon turbulens i vattnet. 
Detta indikerar att vingarna kommer att kunna röra sig 
för att absorbera turbulens och vattenenergi vid behov

Fjädern ska mäta mindre 
än 200 mm

Max 200 mm Max 200 mm

Simlinan ska vara ordentligt sträckt och 
spänningarna ska vara 1-1,2kN. För att 
säkerställa spänningen kan man skjuta på 
vingarna och se att cirka 150-250 mm wire 
kan frigöras 

Fjädern ska inte 
vara öppen  mer 

än 0,5 mm

0,5 mm

Infästningen ska 
placeras så att de 
vågreducerande 
komponenterna vid 
varje ändvägg i poolen 
ska vara 50% under 
vattenytan

Max 10 mm

Spännaren med cover ska 
mäta mindre än 200 mm

Enligt FINA regler  (FR 2.6.1, FR 3.8)

150-250 mm
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Hantering av spännaren med Malmsten original spärrnyckel
Spännaren till simlinan kräver ett verktyg för att låsa spänningen på plats och för att förhindra obehörig manipulering. 
Använd endast Malmsten spärrnyckel för att spännar simlinorna. 
För korrekt spänning, se de nedan instruktionerna för simlinor.

Spänna simlinorna: 

1. Linda vajern på spolen jämnt med 
Malmsten spärrnyckel. Flytta 
cylindern tre skåror åt gången

2. Det är viktigt att inte överlappa vajern 3. När vajern är upprullad 
tre varv på spolen, 
kontrollera fjädern, den 
ska vara något öppen

0,5 mm

Avstånd:

LÅT INTE spolen löpa fritt. Detta kommer 
att skada kuggarna på spolen och orsaka 
återslag i vajern. Det är också farligt för 
användaren.

VARNING! När rullen är under 
spänning, slå aldrig med spärrnyckeln 
för att frigöra spärren.

Varning:

Koppla loss simlinorna: 

1. Använd endast Malmsten 
spärrnyckel för att lossa simlinorna. 
Öka spänningen tillräckligt för att 
frigöra trycket på låsenheten

2. Tryck in tummen på låsenheten och 
låt spolen frigöra spänningen en 
kugge i taget

3. Upprepa steg 2 tills spänningen släpps 
helt genom att använda Malmsten 
spärrnyckel och flytta cylindern tre steg

According to rules 
(FR 2.6.1, FR 3.8)

Max 200 mm

Enligt FINA-reglerna 
(FR 2.6.1, FR 3.8) Max 200 mm 

Spännare med cover ska mäta 
mindre än 200 mm

www.malmsten.com

Malmsten AB • www.malmsten.com  
+46 44 28 71 00 • info@malmsten.com

v.
38

-2
2S

v

Malmsten Simlinor • Hantering av spännare



Spännare med cover  
Monteringsanvisning vid byte

Enligt FINA regler 
(FR 2.6.1, FR 3.8)

Max 200 mm

Spännaren ska mäta 
mindre än 200 mm

 Hanteringen av Spännaren ska endast göras med Malmsten original spärrnycklen. (ingår alltid i ditt köp). Alla andra verktyg kan skada 
spännaren.
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www.malmsten.com

Fjäder för simlinan
Monteringsanvisning vid byte

Fjädern ska 
inte vara 

öppnen  mer 
än 0,5 mm

Max 200 mm

0,5 mm

Enligt FINA regler 
(FR 2.6.1, FR 3.8)
Spännaren ska mäta mindre 
än 200 mm
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