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TopSpa XS
Användarmanual
Elinstallation

Till TopSpa XS krävs fast anslutning 230 V, 1x16A, 2,5 mm² trådarea, via
servicebrytare. Jordfelsbrytare måste vara inkopplad. Det rekommenderas också att en timer eller
kopplingsur (tillbehör), med On/Off funktion, installeras som sköter om att filtrering fungerar 4 - 6 timmar
per dygn. Exempelvis 2 x 2 timmar eller 3 x 2 timmar enligt vad som lämpar sig bäst för användaren (sida
2). Börja t.ex. med tiden då ni vanligtvis badar. Exempel 3 x 2 h:
On 18.00 - Off 20.00
On 02.00 - Off 04.00
On 10.00 - Off 12.00
Samtidigt är då också el värmaren på om temperaturen sjunker under det inställda. OBS! Timer får inte
installeras på inkommande fas före säkerhetsbrytare. Se kopplingsschema för rätt anslutning. Det är också
viktigt att en kvalificerad yrkesman kontrollerar att allt fungerar innan badet tas i bruk. Det är därför
praktiskt att vatten fyllts i badet enligt anvisning (sida 6) och att start sker enligt anvisning på sida 7 så att
allt kan testas med elektriker på plats. Om det finns oklarheter vid
installation så kan elektriker ta kontakt direkt till oss för snabb
rådgivning. Vi talar svenska, ring +358 500 761115. Underlag, se
sida 11.
A. Kontrollera att produkten inte skadats under transporten då det packas upp.
B. Bottenisoleringen hålls fast med 6 st smala vattenfasta stödlister som badet kommer att stå på. Om extra
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
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isolering läggs under skall tomrummet ute i kanten mellan de båda isoleringarna fyllas med fogskum.
Elinstallationen skall bara göras av kvalificerade personer.
Anslut inte strömmen innan installationen är klar.
Läs anvisningarna noggrant före installation påbörjas.
Vi är inte ansvariga för att produkten inte fungerar eller skadas om anvisningar inte följs vid installationen.
OBS! Om badet fälls in i t.ex. en terass skall konstruktionen göras så att det alltid finns fritt tillträde runt om vid
eventuella serviceåtgärder. Yttre panel och eventuell isolering måste kunna tas bort utan problem.
Läs de tekniska beskrivningarna innan badet installeras
Läs användarinstruktionerna innan badet i bruk
Lämna inte barn i badet utan uppsikt
Sitt inte med rygg eller huvud mot ytvattenrenare
Om automatiska doserare (flytande m.m.) används skall noggrann justering göras så att felaktig dosering
undviks. Följ rekommendationer i våra anvisningar.
Cirkulationspumpen alstrar också värmeenergi och om den är i gång länge så kan det höja vattentemperaturen
med flera grader på ett dygn.
Kontrollera badets vattenkvalitet, temperatur och funktion regelbundet och lämna inte badet obevakat under
längre perioder
Om vattnet töms och badet inte används vid kall väderlek så skall alla mutteranslutningar lämnas öppna så att
allt vatten kan rinna ut. Töm också bubbelsystemet med hjälp av luftpumpen.
Vid fyllning av vatten då temperaturen är under noll så är också pumpar och rör kalla. Ta hänsyn till detta och fyll
med varmare vatten först eller värm upp utrymmet med en lämplig värmefläkt innan vatten fylls på.
En frysvakt kan vara placerad i det tekniska utrymmet för att skydda mot frysskador vid kall väderlek om
utrustning slutar fungera.

UPPVÄRMNING
Räkna med en uppvärmningshastighet på 2 grader per timme. Om temperaturen i vattnet som fyllts i är
kring 6 grader så är det nära 37 grader efter 15 timmar. Efter detta håller sig värmen enligt det inställda
värdet och filtrering samt tillförsel av vattenhygienprodukter ser till att hålla vattnet rent. OBS! Om timer
(kopplingsur) används så kom ihåg att ställa den i läge ON vid uppvärmning efter vattenbyte. Efter att
vattnet värmts upp, ställ timern i AUTO läge så att funktionen återgår till förprogrammerad styrning. Läs
också skild anvisning för värmare.
Obs! Om termostaten på värmaren, och den digitala termostaten, är ställd högre än vattentemperaturen,
slår den på då vattencirkulationen kommer i gång. I värmaren finns en inbyggd flödesvakt inkl.
mikrobrytare som är beroende av ett visst vattenflöde för att aktiveras och ge ström till värmaren. Om det
inte finns tillräcklig cirkulation (t.ex. filtret är inte rengjort, vattennivå för låg) så slår värmen inte på. Det
kan också leda till att värmarens överhettningsskydd (täcks av en svart plastmutter) aktiveras och
värmaren slutar fungera. Återställning görs så att muttern lossas och den röda pinnen trycks in, se sida 5
(9).
Cirkulationspump kan styras med eller utan kopplingsur (Timer).

UTAN KOPPLINGSUR

MED KOPPLINGSUR

Cirkulationspumpen styrs via AV/PÅ
brytare på ”kontrollådan”, se sida 4, nr. 3.
Vid installation skall slangen som är märkt
”Pump” anslutas till cirkulationspumpen,
till platsen också märkt ”Pump”.

Ställ in kopplingsuret enligt önskad intervall, se sida 1 för
exempel. OBS! Kontrollera att cirkulationspumpen går då
kopplingsuret är i ON eller AUTO ON-läge. Dra sedan bort
slangen märkt ”Pump” från den vita anslutningen på
pumpen för att undvika att pumpen stängs av i misstag.

BUBBELSYSTEM Ett kraftfullt bubbelsystem med en välgörande massageeffekt ingår. Detta styrs via en

av luftknapparna på sidan av ”kontrollådan” ovanför lådan med pumpar. Vilken knapp bestäms av vilken av
de genomskinliga slangarna som kopplas till luftpumpen. Vid leverans är slangen som är avsedd för
luftpump märkt med ”Blower”. Då badet töms på vatten skall vattnet i slangen avlägsnas genom att starta
luftpumpen för några sekunder. OBS! När luft passerar pumpen så värms både den och luften upp. För att
inte luftpump och plastdelar skall överhettas så är rekommenderad maximal användningstid 10 minuter /
gång med minst 30 minuters uppehåll till nästa
användning.

BRA ATT KÄNNA TILL

Botten på badet har en liten böjning uppåt som
kommer att bli flat och ligga mot stödskivan på ramen
under badet då vatten fylls på. Vid tömning stiger
botten upp på nytt och det gör att allt vatten rinner ut
till kanten och ut genom tömningsventilen.
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Läs den varningstext som finns på första sidan.
Det är viktigt att känna till och följa.
Det är också bra att känna till att ett bad fyllt med vatten och i användning med 6 personer väger
ca. 1800 kg. Vid installation på en terass eller liknande skall detta tas i beaktande för
hållfasthetsberäkning.
Tömningsventilen är främst till för att tömma ut det sista vattnet. Huvuddelen töms på det sätt som
finns beskrivit på sida 8 under Tömning.
Då cirkulationspumpen är i gång så filtreras vattnet och en del av den energi som pumpen avger
värmer också vattnet. Om pumpen går hela tiden (styrs inte via timer) så leder det till att vattnets
temperatur höjs oberoende av vad elvärmarens termostat är inställd på.

Installation av filtrerings- / vä rmeenhet

OBS! Se sista sidan angående sensor och sensorhylsa
Polyurethane

Applicera polyuretanskum på insidan av lådan där den möter badtunnans sida. (sidor och ovanför)

Sommaranvändning
Ta bort isoleringen under locket till ”tekniklådan” då
utetemperaturen är över 5 grader.

Vinteranvändning
Vid kall väderlek, utetemperatur lägre än 5 grader, skall
isoleringen vara installerad.
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Kopplingsschema
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Servicebrytare
AV/PÅ Luftpump ”Blower”
AV/PÅ Pump
Belysning (tillbehör)
Returventil
Sugventil
Termostat (ställ på max)
Märklampa
Överhettningsskydd
Tömningsventil (botten)
Digital termostat
Tömningsventil (primär)

Notera att bubbelslangen har både
bakslagsventil och dräneringsventil, detta för
att förhindra att vatten kommer in i
bubbelpumpen.

8
7
svarv
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Fyllning av vatten
REKOMMENDERAD VATTENNIVÅ
Vid fyllning av vatten kan trädgårdsslang eller liknande
användas. Fyll upp till den nivå som bilderna visar. OBS!
Under fyllning skall ventilerna 5 och 6 vara stängda, sida 5. Se
sida 4 för hur de hanteras.

VARNING! Om vattennivån är för låg börjar pumpen suga luft
(det kommer luftbubblor upp från botten) då kan värmaren
sluta att fungera. Värmarens överhettningsskydd kan också
slå ur.

Vattenåtgång och energi!

Vattenpåfyllning görs i allmänhet med en trädgårdsslang
kopplat till vattenledningsnätet. Om annat vatten används
skall speciell hänsyn tas till risken för bakterier. Läs skild
anvisning om vattenhygien och användning av kemikalier.
Kom ihåg att vattennivån höjs med ca. 5 cm då en person av
normal storlek sätter sig i badet. Detta motsvarar 80 liter vatten. Är ni 4 personer så kan den ifyllda
vattennivån hålla sig 20 cm under kanten (1200 l). Den totala vattenmängden att värma upp minskar då
med 320 liter. Om badet fylls fullt så kommer samma mängd att svämma över kanten då personerna sätter
sig i badet.

HANTERA VENTILEN RÄTT!

Stängning: Tryck ner ventilskaftet i botten.
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Öppna: Dra ventilstaftet ända upp. För att försäkra
dig om att ventilen är i öppet läge kan den låsas fast
med låsklämman.

Uppstart / Filterrengöring
Ditt TopSpa XS levereras med filtreringsystem som använder patronfilter. Det
skall rengöras efter behov som bestäms av skötsel, antal badande och hur ofta
badet används.
UPPSTART

Öppna luftskruven (14) ovanpå filtertoppen. Öppna ventilerna 5, 6 och låt luften komma ut. Stäng luftskruven då
vatten börjar sippra ut. Nu kan pumpen startas.

Obs! Om värmen slutat fungera är det ett tecken på otillräckligt vattenflöde som kan bero på orent filter.
Rengöring/byte av filter
För bra filtrerings- och värmefunktion är det viktigt att filtret rengörs kontinuerligt genom att spola det
rent minst varannan vecka och rengöra det “på djupet” i en lösning varannan månad eller efter behov. Se
avsnittet ”Filterrengöring” på nästa sida!
1. Öppna luckan där filtret och cirkulationspumpen finns. Starta cirkulationspumpen om den inte redan går.
2. Öppna luftskruven (14) ovanpå filtertoppen. Stäng ventilen (6) brevid filterhuset genom att trycka ner den.
3. Stäng ventil (5) och stanna pumpen. Obs! Om det finns UV-C renare skall också ventilen (15) för den stängas.
Detta är viktigt för att vatten inte skall strömma tillbaka i filterhållaren.
4. Skruva bort muttern och ta av filtertoppen. Nu kan filtret avlägsnas och rengöras. Det är då bra att ha extra
utbytesfilter. Montera i motsatt ordning (spänn fast muttern till filterhållaren så att den är lite lös så är det
lättare att få upp den). Öppna ventilerna och låt luften komma ut. Stäng luftskruven då vatten börjar sippra
ut. Nu kan pumpen startas.
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Obs! Tryckmätaren kommer inte att visa något värde då filtret är placerat på sugsidan.
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Rengöring av filterpatron
Filterpatroner:
En filterpatrons uppgift är att avlägsna jord, sand, mineraler, fosfater, avsöndringar från badare och andra
fasta ämnen ur badvattnet.
Rengöring av filterpatronen: Förutom att tvätta filtret med t.ex. en massagedusch, behöver du också
rengöra filterpatronen ”på djupet”. Fastän filterpatronen kan se ren ut, måste den ändå regelbundet
rengöras. Mineraler och andra föroreningar som är mycket svåra att upptäcka kan fastna djupt inne bland
filtrets fibrer och därmed orsaka problem med vattenflödet. Det är bra att ha en extra filterpatron till
hands. Ett filter bör alltid genomgå rengörings- och torkningsprocessen medan det andra är installerat.
Djuprengöringen fördubblar filterpatronernas totala livslängd och effekt.
Filterrengöring:
1. Lägg det smutsiga filtret i en hink med vatten och tillsätt Filter Cleaner eller en tablett för maskindiskmedel.
2. Låt det ligga i blandningen i åtminstone 12 timmar.
3. Ta bort filtret och skölj det rent med t.ex. en vattenslang eller massagedusch både utifrån och inifrån. Låt det
torka ordentligt. Filtret bör torka i minst två dagar innan det installeras. Obs! Detta är viktigt oberoende av
vad som kan rekommenderas på andra ställen.

TopSpa XS kan även användas med Filterbollar (tillbehör)
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Tömning / byte av vatten
För tömning av vatten finns kran installerad i närheten av filterbehållare. Öppna luckan där filter och pump(ar) finns.
Ta bort bakväggen av lådan och anslut kopplingsdel (13) vars yttre diameter är 32 mm. Till den kan egen
avtappningsslang anslutas. Öppna ventilerna (10, 12) och töm ur vattnet. Då vattnet tömts tas kopplingsdelen bort
och bakväggen läggs tillbaka.
Då badet skall tömmas på vatten för längre tid, eller om det finns risk för frysning, skall också cirkulationspump och
massagepumpar (om sådana ingår) tömmas på vatten. Starta också luftpumpen för några sekunder så slangar och
ventiler töms på vatten.

10
12
13
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Rengöring av filterbollar (tillbehör)

Stäng ventilerna (röda pilar), öppna filterlocket och ta ut filterbehållaren och töm ut vattnet.

Plocka ur filterbollarna och skölj.

Kläm på filterbollarna för att få ut det smutsiga vattnet. Använd t.ex. Filter Cleaner för att lösa upp
smutsen.

Låt ligga några timmar, kläm ur. Byt vatten och kläm ur ännu en gång och sätt tillbaka i behållaren igen.
OBS! Ta bort filterbollarna om badet töms för en längre tid. Annars kan det börja bildas mögel.
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Vattenhygien är viktigt!
Var noga med vattenhygien Ett badvatten blir aldrig renare och säkrare än vad man själv gör det till.
Personlig hygien och effektiv desinfektion är två saker som är viktiga för ett rent badvatten. Det vatten
man använder skall också tas i beaktande. Bakterier trivs bra i varmt badvatten och säkrast är att tillsätta
bakteriedödande medel före man badar. Det förhindrar effektivt uppkomst av bakterier.
Har väl bakterier hunnit utveckla sig så krävs betydligt större mängd för att oskadliggöra dessa. Det finns
många olika märken men vad som är viktigt är att använda medel avsedda för "rätt" temperatur. Medel för
simbassänger lämpar sig inte för varmare vatten och tvärtom.
God personlig hygien före badet - kom ihåg att den person som inte har tvättat av sig, förorenar
badvattnet 200 gånger mer än en person som har tvättat sig. Solkräm, hudlotion, tvål m.m. skall inte heller
tillföras vattnet. En bra disciplin för rent vatten är att alltid duscha före.
Effektiv desinfektion - med ett filtreringssystem kan samma vatten användas längre. Minst lika viktigt är
det då att också använda bakteriedödande kemikalier i badvattnet både under bad och efteråt. Filtrering
tar bara bort förorenheter, inte bakterier.
Alla som badar tillför vattnet stora mängder mikroorganismer som är en blandning av olika bakterier.
Dessa kan vara sjukdomsframkallande och bekämpas effektivt med t.ex. klortabletter. Ta som regel att
använda 1 tablett före och efter badandet om vatten lämnas kvar. För mycket klor höjer pH-värdet och ger
en stark doft. Klorvärdet skall inte överstiga 1,5 ppm och pH mellan 7,0 - 7,6. För bromine skall värdet inte
överstiga 2,0 ppm och pH mellan 7,0 - 7, 6. Om automatiska doserare (flytande m.m.) används skall
noggrann justering göras så att felaktig dosering undviks. Följ rekommendationer i våra anvisningar.
5 enkla råd för skötsel av vattenhygienen om du har filtreringssystem
1. Duscha alltid före du går i badet
2. Använd bakteriedödande medel före och efter badandet
3. Kontrollera och justera pH-värdet med jämna mellanrum
4. Tillsätt 30 ml aktivt syre varje vecka
5. Rengör filterpatronen ofta och ha tillräcklig filtreringstid

Exempel på klorfritt och klorbaserat ”startpaket”:

KLORFRITT KEMIKALIEPAKET - 4 I ETT
Komplett paket för att hålla koll på
badvattnet, speciellt lämpat för bad och
mindre pooler. I paketet finns Combitabs
och även medel för att höja pH värdet,
en flytande doserare att placera
tabletter i och 50 st teststickor.
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KLORBASERAT KEMIKALIEPAKET – 3 I ETT
Komplett paket för att hålla koll på
badvattnet, speciellt lämpat för bad och
mindre pooler. I paketet finns ActivSpa Tab 5
(snabbupplösande klortabletter 200 st med
mintdoft) och även medel för att höja pH
värdet och 50 st teststickor.

Tack för valet av SpaDealers badtunna. Vi försöker göra allt för att du skall
trivas och vara nöjda med oss och våra produkter. Har du frågor kan du
kontakta oss på +358-(0)10-239 5600 eller info@spadealers.fi
Förslag på underlag
Nurmi

Puualusta

Gräs

Trästomme

Kivi- tai valulaatta
Sten- eller gjuten platta

Grass

Wooden frame

Stone or concrete plate

Nicht auf Rasen!

Auf Holzrahmen

Pelouse

Structure bois

Трава

Деревянная конструкция

Placera badtunnan
på ett stabilt
underlag och inte
direkt på marken.

Stein- oder Betonfundament
Pierre ou ciment

Tiivistetty sorapeti
Stampat grus
Gravel foundation

Dichter Schotter
Fondation en gravier

Det är också bra att känna till att ett bad fyllt med vatten och i användning med 6 personer väger ca. 1800
kg. Vid installation på en terass eller liknande skall detta tas i beaktande för hållfasthetsberäkning.

SKÖTSEL
Träytorna på utsidan skall behandlas med träolja minst en gång per år för att behålla färgen. Oljan skall
vara avsedd för hårt trä (hard wood) och med UV-skydd. Gärna också en svag brun nyansering som ger
bättre skydd.

Obehandlat original

Oljebehandlat

Obehandlat > 3 år

Rengöring - Badet sköljs ur med rent friskt vatten. Har vattnet stått i länge bör den också skrubbas med
t.ex. tallsåpa.

Rätt skött så kommer du att kunna bada i SpaDealers badtunna i många år. Vi önskar sköna

badstunder.
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Tillbehör

17

18

16

16

17

18

Dryckeshållare
Kopplingsur,
digitalt, vecko,
1-kanal

12

UV-C filter 16w
LUX style "pack"

LED RGB 0,02w x 6,
17/22/30, controller /
transformer

BRUKSANVISNING – TERMOSTATSTYRD ELVÄRMARE MED FLÖDESVAKT
Vattenvärmare för badtunnor, bubbelbad och spabad.
Paketet inehåller:
Produkten består av 1st. värmare med termostat, flödesvakt och överhettningsskydd samt
mutteranslutning för limfastsättning passande 50 mm rör eller slang.
Fig. 1

Produktspecifikation:
Model: SD-H20
Märkeffekt: 2000 W
Volt: AC 220-240 V, 50/60 Hz
AMP: 8.9 A
Kapslingsklass IP45
Model: SD-H30
Märk effekt: 3000 W
Volt: AC 220-240 V, 50/60 HZ
AMP: 13.6 A
I P45 Max tryck : 3,5 Bar (0.035Mpa)
Kapslingsklass IP45
Obs! Den elektriska värmaren levereras
utan stickkontakt på ledningen.
Installationen skall göras av en
auktoriserad elektriker.
L1
T1
T2
FS
MS
ML

MS
Flow switch

FS

~ 19 Ω

Fig. 1A

230V
Termostat
Överhettningsskydd
Flödesvakt
Mikrobrytare
Märklampa

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ML L1
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T1

T2

VARNING!
-

-

Kontrollera att värmaren är hel och oskadad vid mottagningen.
Läs de tekniska beskrivningarna innan värmaren installeras.
Läs användarinstruktionerna innan värmaren installeras och tas i bruk.
Värmaren är utvecklad för att värma vatten och för underhållsvärme i badtunnor, spabad, andra bad och
mindre pooler.
Allt elarbete skall utföras av kvalificerad elektriker.
Värmaren skall anslutas till en jordad strömkälla med jordfelsbrytare.
Värmaren får inte övertäckas när den är i drift.
Vid rengöring av värmaren eller annan åtgärd som kräver att den öppnas skall strömmen alltid brytas innan.
Använd aldrig värmaren om kabeln är skadad. Lämna i så fall värmaren till en kvalificerad elektriker eller
försäljaren för kontroll och reparation.
Värmaren kan användas både inomhus och utomhus. Den har kapslingsklass IP 45 och är skyddad mot
beröring och inträngande föremål med minst 1 mm diameter. Den är också spolsäker mot vatten men vi
rekommenderar ända att hålla den i skyddat utrymme utom räckhåll för barn eller andra oerfarna personer
utan nödvändig produktförståelse.
I områden med hårt vatten (hög kalciumhalt) är det nödvändugt att avkalka värmaren med jämna mellanrum
då kalkbeläggningar kan reducera effekten och även förstöra värmeelmentet.

Funktionsbeskrivning:
Värmarens specifikation framgår på etiketten som sitter ovanpå värmaren. Värmaren har en inbyggd
flödesvakt med mikrobrytare. För att mikrobrytaren skall ge ström till termostaten måste en
cirkulationspump med tillräckligt vattenflöde (minst 3600 l/h) användas. Om temperaturen i vattnet är
lägre än det som termostaten är inställd på ger den ström vidare till elslingan i värmaren då flödesvakten
aktiverat mikrobrytaren. I det fall att flödet inte räcker till, eller om pumpen stannar, så slår värmaren av.
Då ett filtersystem används är det viktigt att kontrollera så filtermediet är rent då det annars sänker
vattengenomströmningen som kan påverka flödesvaktens funktion så att ström inte leds till värmaren och
därmed inte värmer vattnet.
Fig. 2

Installerad på inloppssidan

Värmare

Koppling

Pump

Installerad på utloppsidan

Värmare
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Koppling

Pump

INSTALLATION (GÄLLER EJ FÄRDIGA SYSTEM)
Vattenvärmaren skall anslutas till ett cirkulationssystem med pump som ger en vattengenomströmning på
minst 3600 liter / timme. På värmaren finns pilar som visar i vilken riktning den skall monteras. Pilar skall
alltid vända i den riktning som vattnet strömmar.
1. Värmaren skall monteras horisontellt eller stående.
2. Värmaren kan anslutas antingen till installationens vattenintag eller -utlopp (fig.2)
3. För anslutning till värmarens mutteranslutningar används PVC slang eller rör (fig.2,3). Som standard har
anslutningen 50 mm inre diameter men den kan också minskas ner till 32 mm. Då behövs en förminskning
som inte ingår i standardpaketet. Fråga efter hos din säljare.
4. Röret eller slangen limmas fast med PVC lim. Rengör ytorna som
Fig.3
skall limmas ordentligt innan.
5. Innan limning, spänn fast muttrarna i värmaren från båda sidorna.
Lägg lim på insidan av muttern samt också på slang/rör och
sammanfoga dessa. På så sätt blir avståndet rätt.
6. Värmarens lock skall vända uppåt efter montering.
7. Klass 1 installationer, som denna värmare är, måste vara ansluten
till en fast strömkälla.
8. Exempel på installation till sandfiltersystem (fig. 3)

ANSLUTNING TILL STRÖM

 Anslutning av värmaren görs till en strömkälla med jordfelsbrytare. Strömkälla för värmaren finns angiven på
värmarens etikett.
 Eventuell förlängningskabel skall vara i överensstämmelse med nationell standard och ha samma dimension
som kabel för strömkällan. För 2 kW gäller 3 x 1,5 mm² och för 3 kW skall kabelns anslutningsarea vara 3 x
2,5 mm².
 Det är mycket viktigt att säkerställa att kabeln är ansluten korrekt.
 När installationen är färdig skall jordfelsbrytarens funktion testas innan värmaren tas i bruk.

SÄKERHETSFUNKTIONER

 Vattenvärmaren som har en inbyggd flödesvakt med mikrobrytare dit fasen är ansluten fungerar bara när
pumpen är i gång och vattnet cirkulerar genom värmaren. Minimi vattenflöde för pumpen skall vara 3600
liter/timme.
 I vattenvärmaren finns ett överhettningsskydd som automatisk stänger av värmaren om vattentemperaturen
skulle överstiga 60 °C. Om skyddet slår ur skall muttern, som täcker en röd plastpinne, skruvas av och
pinnen tryckas in. Se fig 1A, T2, sida 1. Om den känns trög och det hörs ett klick så har den varit urslagen. Det
kan t.ex. hända om pumpen tar luft och det inte är konstant eller tillräckligt vattenflöde genom värmaren.
T.ex. om vattennivån är för låg eller filtret inte är rengjort ordentligt.

INNAN DU STARTAR VÄRMAREN
 Kontrollera så att pilmarkering på nedre delen av värmaren pekar i vattenströmningens riktning. Om
värmaren är placerad på pumpens sugsida så skall pilmarkering peka mot pumpen och om den är placerad
efter pumpen så skall den peka bort från pumpen. Strömkälla för värmaren finns angiven på värmarens
etikett.
 Kontrollera också att det inte läcker från kopplingar och slangar.
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STARTA VÄRMAREN
Starta pump och värmare först när du är helt säkert på att strömanslutning, slangar och kopplingar sitter
korrekt. Justera termostaten till önskad temperatur. Observera att märkningar endast är riktgivande.
Differens för termostaten är +- 3 °C vid inställd stopptemperatur och start 4 °C +- 2 °C från
stopptemperatur. OBS! Undvik att ställa om termostaten när önskad värme uppnåtts då det kan bidra till
att stora temperaturvariationer börjar uppträda. Räkna med en uppvärmningshastighet på 2,5 grader per
timme för 1000 liter vatten.

UNDERHÅLL

Värmaren har inget krav på något speciell underhåll.
Om den inte används under en längre tid
rekommenderar vi att anslutningar öppnas så att
vatten kan rinna ut och inte orsaka bakterietillväxt.
Om det finns någon skada på kabeln skall den bytas.
Kontakta en kvalificerad yrkesman för översyn,
reperation eller justering.

AVFALL

Denna produkt får inte kastas bort som vanligt
hushållningsavfall. Den ska lämnas in till en godkänd
avfallspalats för elektriska produkter.

GARANTI

Garantitid för produkten är 2 år och gäller material-,
konstruktions- och/eller fabrikationsfel som gör att
produkten inte fungerar på normalt vis. Vid eventuell
reklamation skall säljaren kontaktas i första hand och
ett giltigt köpkvitto skall finnas tillgängligt. Defekta
delar blir reparerade eller utbytta.
Garantin gäller inte transportskador, för skador
uppkomna genom felaktig användning, följdfel
orsakat av detta, felaktigheter i installationen som
utförts av köparen/användaren eller någon som
denna anlitat, modifieringar av produkten, vädereller elfenomen utanför vår kontroll.
Eventuella frysskador som
uppkommer efter leveransen
omfattas inte av garantin. Det
åligger alltid användaren att vidta
åtgärder som förhindrar
frysskador. Detta gäller både före
och efter installation.
Säljaren kan inte göras ansvarig för
direkta eller indirekta skador,
följdskador eller förluster för
köparen.
Har du frågor angånde denna
produkt eller vid reklamation,
kontakta SpaDealers,
info@spadealers.se
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Digital temperaturkontroll Cool Heat 230V
Produktinformation
Produkten använder sig av den senaste tekniken med LED-display.
Det är en ekonomisk produkt som är enkel i drift, har stabil
prestanda, liten storlek och intelligent styrning, kylning samt
värmeskiftningsfunktioner som passar för olika sorters kylningsoch uppvärmningsområden.
Funktioner:






LED-display
Knappljud
Silikonbeklädda knappar
Temperatur visas i ℃
Kyla-/värmekontroll

1

2

Load

3 4

5 6

Sensor

Power

Parametrar:











Temperaturmätning och kontrollområde: -40 ~ 99 ° C
Reläkapacitet 30 A/250 V
Strömalternativ: 230 VAC
Ingång: 1 NTC-sensor
Sensortråd: 2 m (standard)
Noggrannhet: ± 1 ° C
Förbrukning: ≤3W
Sensor: NTC-sensor (1 st)
Infällningsstorlek: 71 × 29 (mm), produktstorlek: 77 × 34,5 × 62 (mm)
Omgivningstemperatur: -10 ~ 60 ° C; fuktighet: 20 ~ 85%

Installationsinstruktioner
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Före användning, läs igenom bruksanvisningen noggrant, lär dig skillnaderna mellan de olika funktionernas
lägen. Belastningseffekten får inte överskrida terminalens kapacitet. Anslutningar skall göras omsorgsfullt och
ordentligt till terminalerna.
Var noggrann med att installera enheten på skyddad plats. Den skall inte placeras under droppande vatten och
skall hållas borta från elektrnoniska apparater för att undvika elektromagnetiska störningar.
Om enheten störs, stäng av strömmen och starta om den.
Öppna eller demontera under inga omständigheter enheten separat. Om fel uppstår eller det finns frågor om
användningen så tag kontakt med din leverantör.

Kod Funktion
HC

Temperaturläge, alternativ

D
LS
HS
CA
PT

Temperaturdifferens kontroll
Lägsta temperaturinställning
Högsta temperaturinställning
Temperaturkalibrering
Kompressorfördröjning

Inställningsområde
C: kylning
H: värme
1~15
-40~
~99
-5~5
0~15

Standard

Enhet

H

/

2
10
40
0
0

°C
°C
°C
°C
Min.

Slå på och av:
Om enheten är avstängd trycker du på POWER-knappen för att slå på. För att stänga av, tryck på POWERknappen och håll den nertryckt i 5 sekunder.
Användarinstruktioner
Knappar: SET UP
DOWN POWER
Temperaturinställning:
I normalt läge trycker du på SET knappen som då visar det aktuella temperaturen, använd UP eller DOWNknappen för att justera temperaturen. Tips: Håll ner knappen UP eller DOWN för snabbjustering. Efter
justering trycker du på SET i 3 sekunder för att spara det nya värdet. Kontrollern återgår då till normalt
läge, eller låt den vara i 15 sekunder, så kommer den själv att återgå till normalt läge och spara
justeringarna.
Inställning av parametrar:
I normalt läge trycker du på SET i 3 sekunder, inställningsindikatorn börjar lysa och går in i underhållsläge.
När koden HC visas, använd UP eller DOWN-knappen för att justera önskat läge. H skall väljas då
kontrollern skall användas för reglering av värme och C för kyla. Efter justering trycker du på SET för att gå
vidare till nästa parameter, använd samma metod för att ställa in resten av parametrarna. Tips! håll ner UP
eller DOWN för snabbjustering. När du är klar trycker du på SET i 3 sekunder. Kontrollen återgår då till
normalt läge, eller låt den vara i 15 sekunder, så kommer den själv att återgå till normalt läge och spara
justeringarna.
Inställning av differensen (D):
Detta val avgör vid vilken temperatur termostaten skall slå på igen efter stopp. Exempel: om vald
stopptemperatur som gjorts via SET är 37 °C och D väljs till 02 så blir starttemperaturen skillnaden mellan
dessa två värden eller 37 – 2 = 35 °C.
Undre och övre temperaturgräns (LS och HS)
LS och HS används som inställsningsvärden för den övre och undre gränsen för temperaturen.
Exempel: om LS är +10, HS är +40, så kan temperaturen bara ställas in mellan +10 och + 40 ℃. Om du då
vill ställa in ett värde utanför det här intervallerna, måste det ändras i LS och HS först.
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Temperaturkalibrering (CA)
Om det skulle visa sig att omgivningstemperaturen och det som mäts inte stämmer överens så kan
temperaturkontrollen kalibreras. Exempel: om den uppmätta temperaturen visar 37 °C men den verkliga är
35 °C så sätts CA (kalibrering) till 2 och om den verkliga är 37 °C och uppmätt 35 °C så ställs CA till -2.
Kompressorfördröjning (PT) (Endast vid användning av kyl- /värmeaggregat)
Kontrollern har en fördröjningsfunktion (PE) för att skydda kompressorn från upprepade och täta start och
stopp. PE kan ställas in mellan 0-15 minuter och om PE väljs till 2 så startar kompressorn upp först 2
minuter efter startsignal från kontrollern. Villkor för uppstart vid kylfunktion är temperature vald via SET +
vald d (differens).
Villkor för uppstart vid kylfunktion (C):
Mätningstemperaturen ≥ inställd temperatur (SET) + temperaturdifferens (d)
Villkor för stopp vid kylfunktion:
Mätningstemperaturen ≤ inställd temperatur (SET)
Villkor för stopp vid värmefunktion (H):
Mätningstemperaturen = inställd temperatur (SET)
Villkor för start vid värmefunktion:
Mätningstemperaturen = inställd temperatur – temperaturdifferens (d)
Alarm och felläge
Om alarm uppstår blinkar ikoner i displayen och ett pipande ljud hörs. Om det inte är ett fel på sensorn så
växlar felkoden med visning av temperaturen i displayen. Om det är fel på sensorn så visas enbart
felkoden.
Alarm vid fel på sensor
När enheten startas upp, om sensorns krets är öppen, kommer LED-displayen att blinka "_ _ ", om det är
sensorkortslutning, visas " HH " i displayen. När sensorn rapporterar felstatus kommer enheten att fungera
enligt följande cykel: Stopp 15 minuter, i gång 15 minuter.
Alarm vid överskridning av maxtemperatur eller lägsta temperatur
När sensor mäter temperatur över 99 °C visar displayen ”HH”;
När sensor mäter temperatur under -40 °C visas LL.
Kod
HH
LL
--
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Orsak
Kortslutning i sensor eller så
har den maximala
temperaturen överskridits
Sensorkretsen är öppen
eller så har den lägsta
temperaturen underskridits
Sensorn är inte ikopplad

Felsökning
Kolla temperaturen där sensorn är placerad och
om felet beror på kortslutning, byt senson.
Kolla temperaturen där sensorn är placerad och
om felet beror på kortslutning, byt senson.
Koppla in sensorns trådar till terminalerna.

Installation i TopSpa XS:
1. Anslut sensorn från den digitala termostaten i sensorhylsan innan
filtrerings-/värmeenhet läggs på plats.

2. Om elvärmaren har en egen termostat, ställ den i maxläge.

20

