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VARNING:
•  Se till att strömmen är helt avstängd innan produkten underhålls eller installeras.

• Se till att produkten är installerad enligt rekommenderad position.

• Montera kvartsglashylsa och O-ringar och starta pumpen för att kontrollera att 
enheten är vattentät innan UV-lampa, sockel och ändkappa monteras.

• Se till att ändkappan är tät innan enheten startas.

• Efter utbyte av UV-lampa och innan ändkappa dras åt; se till att O-är i rätt position 
och sockel är torr. 

• Om elkontakter blir våta; torka ordentligt innan strömmen slås på.

• Enheten ska endast installeras av en kvalificerad elektriker.
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VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
- LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER NOGA

- VARNING - minimera risken för skada genom att aldrig låta barn hantera produkten. Enheten
är inte ämnad att användas av barn eller personer med reducerad fysiskt, sensorisk eller
mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap.

- VARNING - Risk för elektrisk chock. Anslut endast till godkänd jordad elanslutning. Rådfråga
en kvalificerad elektriker om du är osäker.

- VARNING - Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkare eller kvalificerad
personal för att undvika fara.

- VARNING - Undvik risken för elektrisk chock genom att inte använda förlängningssladd utan
använd ett godkänt utomhus eluttag.

- VARNING - Starta aldrig UV-C  UV-C lampan utanför dess inkapsling.

- Felaktig användning eller skada på höljet kan leda till läckage av farlig UV-C strålning. UV-C
strålning kan även i små doser orsaka skada på ögon och hud. Titta aldrig direkt in i en lysande
UV-lampa.

- Enheter som är sönder får inte startas.

- Torrkör inte enheten. Se till att enheten är full med vatten innan den slås på.

- Isolera alltid enheten från elförsörjning och stäng av vattencirkulationen innan underhåll görs.

- Koppla alltid ur all poolutrustning från strömförsörjningen innan du sätter händerna i vattnet.

- Använd endast installationen om den följer lokala regler för elsäkerhet.

- Strömförsörjningen måste ha en jordfelsbrytare på max 30 mA.

- Enheten måste jordas om jorkabel installeras

- Använd inte högre säkring än 3 A

- Enheten får inte sänkas ned i vatten.

- Om kvartshylsan spricker måste den bytas ut omedelbart.

- Enheten måste frostskyddas helt eller tas inomhus under vintern.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
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INTRODUKTION

Detta UV-reningssystem har tagits fram med hjälp av det senaste inom UV-teknologin. UV-
reningen fungerar tillsammans med många olika filtreringssystem som kombineras med 
desinficeringsmedel (tex. klor).

Var god läs igenom hela instruktionsmanualen noga innan installationen påbörjas.

UPPACKNING

UV-lampan och kvartshylsan ligger åtskillda i paketet för att fraktas säkert. Se sida 6 och 10 i 
manualen för instruktioner om hur de monteras. Kvartshylsans O-ring och ändkappa är packade i 
separata små påsar inuti paketet.

Rostfria fästen och skruv för upphängning ligger också med i paketet. 

Avsett god tid för att gå igenom och identifiera de olika delarna i paketet.

INNEHÅLL 
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UV komponenter och innehållslista 25W

Gå igenom och identifiera de olika delarna i paketet:

IDENTIFIERING AV O-RINGAR

O-ringarna är packeterade i små
påsar i paketet.

 2 st:  O-ring för kvartshylsa (G)
 2 st:  Platt packning för ändkappa (I)

O-ring för kvartshylsa
(G)

Platt packning för ändkappa
(I)

Rund 
O-ring

Platt
packning

Beskrivning Referens ID Antal

Inlopp / Utlopp - 32mm - 38mm - A 2

Ändkappa EVOUEC B 2

UV-lampa SPCUV25B C 1

Kvartshylsa SPCUVQS315 D 1

Sockel SPCUVLH F 2

O-ring för kvartshylsa SPCUVNORK G 2

Låsmutter SPCUVLN H 2

Platt packning för ändkappa EVOUECSR I 2

Eldosa SPCUV1525CBEU J 1

Kabelclip - K 2

Fästbricka - L 2
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FLÖDESHASTIGHET
OBS!: För optimal effekt rekommenderas att poolvolymen passerar genom UV-enheten 
minst en gång varje 4:e till 8:e timme.
Ju saktare flöde desto högre dos UV.

Pumpar med tryck på över 2,5 bar / 25 meter vattenpelare rekommenderas inte.

Installera gärna UV-renaren på en by-pass för att få ner flödet till optimalt, om möjligt.

UV-reningens håller poolen fri från grönt vatten upp till sin maxkapacitet enligt ovan när den 
används tillsammans med ett standard reningsverk och desinficeringsmedel (tex. klor).

Modell
Max pool 

storlek
Max flöde

Optimalt flöde
för bästa 

rening

(30 mJ/cm²)

UV lampa 
Inlopp/utlopp 

slanganslutning

25W 25 m3 10 m3/h 2 m3/h 1 x 25W T8 32 / 38mm



INSTALLATION KVARTSHYLSA

Ändkappa (B) UV-lampa (C)

Sockel (F)

Platt packning för ändkappa (I)

Kvartshylsa 
(D)

Gängor

O-ring för kvartshylsa (G)Låsmutter
 (H)

1.  Skruva av den svarta ändkappan (B) med sockeln (F).

2. Skruva av den vita låsmuttern (H) på samma sida.

3. Repetera steg 1 och 2 ovan på enhetens anda ände.

4. Ta ut kvartshylsan (D) ur förpackningen och skjut in den igenom enheten så att den
sticker ut på andra sidan.

5. Trä på en O-ring för kvartshylsa (G) över kvartshylsans ena ände.

6. Skjut O-ringen (G) mot gängorna på enheten så att kvartshylsan centreras och lika
mycket sticker ut på vardera sida.

7. Trä på den andra O-ringen för
kvartshylsa (G) på motsvarande
sätt på andra sidan. Kontrollera
igen att kvartshylsan är
centrerad och lika mycket syns
på vardera sida.

8. Skruva tillbaka den vita
låsmuttern (H).

9. Se till att låsmuttern dras åt för
hand för att undvika skador på
o-ringarna. Inga verktyg behövs.

10.  Repetera steg 8 och 9 på enhetens andra ände.

11. Kvartshylsan är nu i position och redo för UV-lampan.

12. Testa installationen i 24 timmar för att se så att den inte läcker. Se detaljer på sida 8.
Gör om installationen om någon läckage upptäcks. - om inga läckor upptäckts gå vidare
till lampinstallation.

CENTRERAD KVARTSHYLSA

VIKTIGT: Se till att kvartshylsan är centrerad och 
att lika mycket sticker ut på vardera sida innan 
låsmuttrarna skruvas tillbaka.

LÅSMUTTERN HANDDRAS ENDAST - ANVÄND INGA VERKTYG 
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POSITIONERING OCH INSTALLATION AV UV

Montering av fästen

Rostfria fästen och skruvar ligger i påsar. Fästena monteras på enhetens baksida 
vid varje ände. Använd en 3mm insexnyckel och dra endast med handkraft.
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SLANG

ANSLUTNING VATTEN

 VIKTIGT: Överdra inte anslutningarna.

OBS! Flödet kan gå i båda riktningarna. Båda ändarna på enheten kan andändas som inlopp och 
utlopp.

VIKTIGT: Avstängningsventiler som sitter efter UV-reningen får aldrig vara stängda när pumpen 
går. 

Enheten kan underhållas utan att koppla bort den ifrån systemet. Så by-pass är inget krav.

INSTALLATION AV BY-PASS
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VATTENTEST KVARTSHYLSA, O-RINGAR OCH LÅSMUTTER

STEG 1: Installera kvartshylsa, o-ringar och 
låsmuttrar 

STEG 3: Positionera och montera upp  
enheten och skruva i slanganslutningarna. 

STEG 5: Kontrollera läckage ifrån 
låsmuttrarna.

STEG 7: Om inget vatten läcker har kvartshylsan
installerats korrekt. Fortsätt till anslutning av el.

STEG 2: Kontrollera att låsmuttrarna 
endast är åtdragna för hand.

STEG 4: Koppla på slangar och starta pump
för att få igång vattenflödet.

STEG 6: Om vatten droppar från låsmuttrar, 
kontrollera hur kvartshylsan har installerats.
Se felsökning på sida 14. 

Om enheten inte läckagetestas kan det 
leda till att vatten tar sig in och skadar 
sockeln och ändkappans platta 
packning. Vattenskador pga. felaktig 
installation täcks inte av garantin.

VARNING





EQUAL AMOUNTS MUST BE VISIBLE





EQUAL AMOUNTS MUST BE VISIBLE





EQUAL AMOUNTS MUST BE VISIBLE





EQUAL AMOUNTS MUST BE VISIBLE





EQUAL AMOUNTS MUST BE VISIBLE





EQUAL AMOUNTS MUST BE VISIBLE





Centrerad = lika mycket på båda sidor

När enheten är fastmonterad och påkopplad på slangsystemet kan kvartshylsan och O-ringarna 
på båda ändarna testas för att säkra att de har installerats korrekt. Om inte enheten 
läckagetestas kan det leda till att vatten tar sig in och skadar sockeln och ändkappans platta 
packning.
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ANSLUTNING AV EL

Elinstallationer ska utföras av behörig elektriker.

Strömkällan måste uppfylla produktens specifikationer.
Ledarna i strömkabeln är färgade enligt nedan:

UK / EMEA: 

Brun = Fasledare
Blå = Neutral
Grön / Gul = Jord

Lyft inte enheten i strömkabeln då det kan orsaka skada. 

VARNING - Jordfelsbrytare med säkring på max 30mA måste finnas på strömkällan. En 
anordning för frånkoppling från strömförsörjningen med en kontaktavstånd på minst 3 mm i 
alla poler måste ingå i kablaget.

OBS!: Använd endast inom poolområdet om installationen uppfyller gällande krav på 
elsäkerhet. Rådgör med en behörig elektriker.

Alla elektriska installationer och kabeldragningar måste skyddas ordentligt för att undvika 
skada.

Tillräckligt med strömkabel medföljer för att ansluta till strömförsörjning. Enheten ska 
anslutas till ett godkänt utomhusuttag. En omkopplare med 3 mm kontaktavstånd måste 
finnas i den fasta ledningen för att ge bortkoppling från elförsörjningen.

UV-enheten kopplas tillsammas med pumpen så att när pumpen stannar så slås även UV-
enheten av.
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INSTALLATION AV UV-LAMPA

1. Avlägsna allt packmaterial ifrån UV-lampan (C).

2. Skjut in UV-lampan (C) försiktigt genom kvartshylsan (D) som just monterats och testats
enligt instruktionerna på sida 6 och 8.

3. Håll i en av de av de svarta ändkapporna (B) och för försiktigt genom kabeln genom
ändkappan för att underlätta monteringen av sockeln (F) i steg 5.
VIKTIGT: Dra inte kabeln genom att hålla endast i sockeln.

4. Trä packning för ändkappa (I) över sockeln och placera på plats i ändkappan.
VIKTIGT: Se till att packningen för ändkappan inte skrynklas till utan ligger kvar på sin
plats under hela installationen.

5. Positionera UV-lampans kontaktdon
med hålen i sockeln och tryck
försiktigt in sockeln hela vägen på
UV-lampan. UV-lampan kan behöva
hållas emot på andra sidan när
sockeln monteras.

6. Se till att UV-lampan sitter fast
ordentligt i sockeln.

7. Repetera steg 3 och 6 på andra sidan.

8. Trä ena ändkappan över sockeln och se till att packningen sitter rätt och att sockel och UV-
lampa inte kopplas loss eller skadas.

9. Skruva ändkappan på gängorna på låsmuttern (H) som redan sitter på enheten.
Använd endast handkraft.

10. Repetera steg 8 och 9 på andra sidan.

11. Endast handkraft får användas för att dra åt anslutningarna. Inga verktyg behövs.

Lämna tillräckligt mycket utrymme på ena sidan av UV-enheten för att kunna ta ut och 
underhålla UV-lampan och kvartshylsan utan problem. 

(B) (I) (F) (C) (H)(D)
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1.  Koppla bort strömtillförseln.
2. Skruva av den svarta ändkappan försiktigt så att inte den vita låsmuttern åker med.
3. Dra försiktigt bak den svarta ändkappan över sladden för att komma åt sockeln. Var

försiktig så att inte packningen trillar ur.
4. Koppla loss sockeln ifrån UV-lampan.
5. Repetera steg 2 och 4 på enhetens andra sida.
6. När ändkapporna är ur vägen kan UV-lampan försiktigt föras ut.

VARNING: Om ändkappor eller elkontaktytor blir fuktiga under proceduren måste de torkas 
noga innan de återansluts igen.

MONTERING AV NY UV-LAMPA:

Följ instruktionerna på sida 10 för att installera en ny UV-lampa.

VIKTIGT: Efter att ha kontrollerat att alla anslutningar är ordentligt åtskruvade kan enheten 
åter sättas i drift. 

Enheten ska skyddas ifrån frost under vintern, eller kopplas bort ifrån systemet och 
strömförsörjning och förvaras inomhus. Under säsong behöver kvartshylsan, som skiljer UV-
lampan och vattnet som passerar igenom enheten, rengöras två eller tre gånger. Detta är av 
stor vikt då smuts eller kalkavlagringar som ansamlas hindrar UV-ljuset från att nå vattnet och 
hindrar en effektiv funktion. 

BYTE AV UV-LAMPA

ISOLERA ALLTID ENHETEN IFRÅN STRÖM OCH VATTEN INNAN UNDERHÅLL UTFÖRS.

DEMONTERING AV UV-LAMPAN:

För att bara byta UV-lampan behöver inte vattencirkulatoinen stoppas. 
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BYTE / RENGÖRING AV KVARTSHYLSAN 

VARNING: ULTRAVIOLETT STRÅLNING. Koppla bort strömmen innan UV-lampan byts.
ISOLERA ALLTID ENHETEN IFRÅN STRÖM OCH VATTEN INNAN UNDERHÅLL UTFÖRS.

DEMONTERING AV KVARTSHYLSAN: 

OBS!: När kvartshylsan avlägsnas så flödar vattnet fritt ut ur enheten. Flödet kan stängas av om en 
by-pass eller avstängingsventiler är installerade. Annars ska pumpen stängas av och vattenflödet 
stoppas på andra sätt för att hindra att vatten flödar ut.

1.  Ta bort UV-lampan enligt instruktionen på sida 11.

2. Med strömmen bortkopplad, UV-enheten isolerad och UV-lampan avlägsnad: skruva av 
låsmuttern på ena änden av enheten.

3. Ta försiktigt av o-ring för kvartshylsa och förvara den på en säker plats.

4. Skruva av låsmuttern på enhetens andra ände och ta försiktigt av o-ring för kvartshylsa och förvara 
den på en säker plats.

5. Ta försiktigt bort kvartshylsan utan att den tappas ner i enheten.

6. För att tömma enheten på vatten som kan vara kvar, rekommenderas att ett eller båda fästena 
skruvas av och enheten vinklas så att kvarvarande vatten åker ut.

7.  Rengör kvartshylsan och putsa med mjuk trasa eller pappershandduk. Vid förekomst av hårt 
vatten kan kalkavlagringar ansamlas på kvartshylsan. Dessa avlägsnas enkelt med vinäger eller 
avkalkningsmedel för kallvatten.

VARNING: Om ändkappor eller elkontaktytor blir fuktiga under proceduren måste de torkas noga 
innan de återansluts igen.

ÅTERINSTALLATION AV KVARTSHYLSA:

Följ instruktionerna på sidorna 6 och 8 för att återinstallera kvartshylsan och UV-lampan. 
VIKTIGT: Kontrollera ordentligt att alla delar och anslutningar är korrekt monterade innan enheten 
kan slås på igen.

FELSÖKNING (Se även sida 14)

Under installationen eller om någonting läcker ifrån området kring ändkapporna ska följande 
kontrolleras:
1. Kontrollera att O-ringarna är hela, rena och oskadade.
2. Kontrollera att det inte är några sprickor eller skador på kvartshylsan.
3. Kontrollera att låsmuttrarna trycker ihop O-ringarna för att täta ordentligt.
4. Kontrollera att ändkapporna är tillräckligt åtskruvade.
5. Kontrollra att alla delar är hela, rena och fria från smuts eller skräp.

*Slitagedelar täcks inte av garantin utan tillhör normalt underhåll. Reservdelarna på sida 4 
finns som beställningsvaror ifrån fabrik (längre leveranstid än normalt).
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BYTE AV ELDOSA

Eldosan kan enkelt bytas ut vid behov. 
Eldosan som reservdel är beställningsvara som kan ha längre leveranstid än lagervaror. 

Använd monteringsinstruktionen som medföljer reservdelen.

INBYGGT SKYDD

UV-enheten har ett överhettningsskydd som automatiskt stänger ner och sedan möjliggör 
snabb återstart när problemet har åtgärdats. Skyddet kan utlösas av vatten i ändkapporna. Se 
avsnittet felsökning.

Överhettningsskydd -
Om enhetens temperatur överskrider gränsen för max driftstemperatur stänger 
överhettningsskyddet automatiskt av enheten.

Automatisk uppstarts och avstängningsskydd -  
Skyddar de elektriska komponenterna i händelse av överspänning.
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FELSÖKNING

UV-lampan lyser inte - kontrollera strömtillförseln till enheten

• Har jordfelsbrytaren löst ut? Om ja, kontrollera strömkopplingarna och återställ.
•  Undersök UV-lampan om den visar tecken på fel och ersätt vid behov.
• Är UV-lampan korrekt installerad? Skruva av ändkapporna och se till att monteringen är

korrekt enligt manualen.
• Är ändkapporna torra? Om inte, torka dem ordentligt. Använd hårtork för ordentlig torkning.
• Blanda inte ihop anslutningarna till UV-lampan då det leder till att lampan inte lyser.

Enheten fungerade fint efter installation men på senare tid har poolen blivit allt grönare. - 
Vad är fel?

Kvartshylsan kan ha blivit smutsig och behöver torkas av. Kontrollera även att UV-enheten är 
stark nog för poolstorleken. Se till att reningsverket renar smuts och skräp effektivt. Smuts i 
poolen påverkar UV:ns effektivitet. Kontrollera att poolens vattenvolym omsätts igenom UV-
enheten varje 4 till 8 timmar.

Kontrollera vattenkemin så att de ligger inom de rekommenderade värdena.

När ovanstående är kontrollerat återstår att lägga in ett ärende på www.riopool.se/garanti för 
vidare hjälp och instruktioner.

Enheten verkar läcka i ändarna?

Orsaken kan vara felmonterade, skadade eller överdragna o-ringar för kvartshylsan. 
Kontrollera o-ringen för kvartshylsan, korrigera placeringen eller ersätt den vid behov medn en 
ny. Följ test-stegen på sida 12.

VIKTIGT: Montera inte lampsockel eller ändkappa förrän felet är avhjälpt.

Vatten som kommer in i sockeln kan orsaka permanenta skador på sockeln. Skador orsakade 
av felaktig montering av kvartshylsa, o-ring eller låsmutter omfattas inte av garantin.
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VANLIGA FRÅGOR

Hur ofta ska jag byta UV-lampan?
UV-lampan har en effektiv livstid på 9000 timmar (vanligtvis motsvarande 2 poolsäsonger - kan 
variera beroende på applikation). Lampan bör bytas ut innan den har gått sönder för att 
bibehålla sin effektivitet.

Hur ofta ska jag byta kvartshylsan?
Rekommendationen är att kvartshylsan byts i samband med att UV-lampan byts.

Hur ska UV-enheten monteras? 
UV-enheten skall skyddas från väta och väder och inte riskera att falla i poolen eller bli stående 
i vattenpöl. Enheten kan monteras vertikalt eller horisontalt och in och flödesriktningen kan 
vändas.

Måste jag fortfarande använda klor / brom ? 
Ja, UV renar bara vattnet som passerar över lampan. För att rena behövs kompletterande 
medel som renar vattnet inuti poolen.

Hur länge per dag ska jag köra UV-lampan?  
UV-lampan ska köras hela tiden när pumpen körs.

Tål UV-lampan saltvatten?
UV-lampan är tillverkad i material som inte korroderar i saltvatten. Däremot bör 
upphängningen i stål bytas ut mot annan lämpligare installering om UV-enheten används 
tillsammans med saltvatten.

Hur länge kan UV-enheten vara påslagen? 
UV-enheten har tagits fram och tillverkats enligt högsta standard och kan vara på dygnet runt. 
Normalt monteras enheten ner vid vinterstängning. Den ska tömmas på vatten, torkas och 
förvaras säkert över vintern.

Kan enheten grävas ner i jorden?
Nej. Även om enheten är vattentät så är det inte lämpligt att montera den så att den riskerar 
att dränkas i vatten.

Kan den användas tillsammans med ozon?
Ja. UV-enheten är säker att använda tillsammans med ozonatorer. O-ringarna däremot är inte 
ozon-tåliga, s behöver ersättas med hårda rör.

Vid utbyte av UV-lampan går det ej att få in den i andra änden?
Var god, följ instruktionen för rengöring / utbyte av kvartshylsan. Där visas rätt sätt att ta bort 
både ändkappor och sockeln mm.
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GARANTI

Den här produkten är garanterad mot defekter i material och tillverkningsfel i två år från 
inköpsdatum vid normalt bruk. Garantin omfattar inte felanvändning, oaksamhet, brist på 
underhåll eller olycka. Om UV-lampan felar pga. ett tillverkningsfel under garantiperioden så 
lags den eller ersätts utan extra kostnad. Ansvaret begränsas till endast proukten - inga 
andra kostnader ersätts. Garantin gäller endast köparen av produkten och går inte vidare till 
nästa brukare. Garantin gäller inte själva UV-lampan eller kvartshylsan, vilka ses som 
slitagedelar.

I alla garantiärenden krävs att ett referensnummer uppges och att Garantiformuläret på 
riopool.se/garanti används. 

Den här enheten ska bara installeras av en certifierad elektriker.

SUPPORT
Om du kör du fast eller vill ha hjälp med våra produkter kontaktar du oss snabbast via det 
smidiga Supportformuläret på riopool.se/support

Kontaktuppgifter

Riopool AB
Tuna Industriväg 35
153 30 Järna
Telefon: 08-127 757 57
e-post: support@riopool.se
Hemsida: www.riopool.se
Organisationsnummer: 556948-3117




