
 

 
 

 
1. Naam van het product 
NENKO Interactieve bubbelunit XL 200x20 cm 

 
2. Product code 
19776095 
  

3. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

4. Beschrijving 
Bubbelunits zijn van essentieel belang in elke Snoezelruimte of snoezelhoek. Onze bubbelunits zijn: 
- visueel aantrekkelijk door het wisselende, gekleurde licht 
- rustgevend door de beweging van de bubbels 
- ontspannend door de warmte en trilling van de buis 
- onderhoudsvriendelijk door ledverlichting 
 
De bubbelunits zijn voorzien van een 12 Volt trafo, ledverlichting en witte, rechthoekige basis, 20 cm 
diameter buis. Werkt op het NENKO interactief schakelpaneel (apart te bestellen). Er gaat ongeveer 
52 liter water in deze bubbelunit. 

 
5. Inbegrepen 
1 x Bubbelunit 
 

6. Zintuigstimulaties 
Zien 
 

7. In gebruik nemen 
1. Voordat de bubbelunit in gebruik kan worden genomen moet deze op een vaste, niet schuine 

ondergrond staan.  
2. Pak vervolgens de bubbelunit voorzichtig uit.  
3. Controleer door het vullen van ½ liter gedemineraliseerd water, of de slangaansluiting en de 

bubbelunit waterdicht zijn.  
4. Vul de buis tot maximaal 40 mm van de bovenrand.  
5. Let op! Bij het vullen mag er geen water onder de bubbelunit uitlopen. 

 
8. Technische informatie 
Afmeting bubbelunit:   200 x 20 cm  
Afmeting basis:   43 x 35 x 12,5 cm   
 

9. Onderhoud 
• De plexiglas buis mag alleen schoongemaakt worden met een vochtige doek (geen 

reinigingsmiddel gebruiken!)  

• Door verdamping van het water is het normaal om de buis regelmatig bij te vullen. 

• Na verloop van tijd kan het water troebel worden, leeg dan de hele buis, maak hem grondig 

schoon en vul weer opnieuw. 



 

 
 

• Wij raden aan om gebruik te maken van een bubbelunit pompje. Je hangt het pompje 

eenvoudig in de buis, stop het andere uiteinde (het slangetje) in een emmer en je zet het 

pompje aan. Wel opletten dat je op tijd de emmer leeg maakt! 

 
Regeling van de luchthoeveelheid  
Aan de achterkant van de bubbelunit bevindt zich een knop, met deze knop kan de luchthoeveelheid 
worden bepaald. Om de bubbels te verminderen, draait u aan de knop met de klok mee. Om de 
bubbels te verhogen draait u tegen de klok in. Wilt u de bubbelunit voor langere tijd uitzetten, draait 
u deze knop dan helemaal uit.  

 

10. Mogelijke problemen oplossen 
Ondanks zorgvuldige montage en controle kan het voorkomen dat de bubbelunit niet waterdicht is. 

Controleer voor ingebruikname de bubbelunit op beschadigingen. De bubbelunit mag alleen onder 

toezicht gebruikt worden. Controleer regelmatig of er geen water uit de bubbelunit loopt of achter 

het terugslagventiel bevindt.  

 

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele waterschade die door de bubbelunit wordt 

veroorzaakt.  

 

Bij reclamatie graag de originele factuur en het serienummer overhandigen.    

 

11. Gerelateerde producten (Apart te bestellen)  

NENKO interactief schakelpaneel - 22009112 

In combinatie met gebruik van het Nenko draadloze schakelpaneel 
controleer je de kleur in de ruimte en regel je de bubbels van de 
bubbelunit.  
 
Maak de Nenko bubbelunits, LED-lichtbuizen, lichtbron voor vezelnevel, dieptespiegel, LED-lichtbol 
en LED-strips interactief door middel van dit schakelpaneel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.com/

