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Elvärmare Aqua spa SVENSKA 

Produktbeskrivning 
För små pooler och bubbelbad. 3kW. 
Värmaren levereras med ställbar termostat med temperaturområdet 0-45°C, överhettningsskydd med maximal brytnings
temperatur på 60°C samt en flödesvakt som bryter spänningen när vattenflödet understiger 90 I/min. 
Manteln är av plast och elpatronen av lncoloy 825. Anslutningarna är av PVC för invändig limning mot PVC-rör 050 mm. 
Värmaren får EJ användas i aggressivt vatten, saltvatten eller i pooler med klormaskin/saltklorinator. 

Tekniska data 
Min. flöde 
Max. flöde 
Spänning: 
Max. övertryck: 
Max. temperatur: 

Allmän info 

90 I/min 
300 I/min 
220-240V, 1-fas
1 bar
45°c

För att säkerställa god funktion och lång livslängd på 
elvärmaren är det viktigt att nedanstående rekommenderade 
värden beträffande vattenkvaliten följs. 

Klorhalt: 
Klorid(salt)halt: 
pH-värde: 
Alkalinitet: 
Kalciumhårdhet: 
Järn: 
Koppar: 
Mangan: 
Fosfor: 
Nitrat: 

max 3,5 mg/I (ppm) 
max 250 mg/I (ppm) 
7,2 - 7,6 
60-120 mg/I (ppm)
100-300 mg/I (ppm)
max O, 1 mg/I •
max 0,2 mg/I •

Dimensioner 
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max 0,05 mg/I •
max 0,01 mg/I •
max 50 mg/I•

• Enligt EN 16713-3
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Utanför dessa värden gäller ej produktgarantin. 

Installation 
Värmaren skall installeras minst 200 mm under normal vattennivå i poolen, se exempel. 
Anslutning skall göras med minst 200 mm rak längd före och efter värmaren. 
Obs! Värmarens kopplingsdosa skall vara vänd uppåt. 
Om installationsanvisningen inte följs gäller ej produktgarantin. 
Installationen skall vara så utförd att värmaren inte kan självdräneras vid utebliven poolcirkulation. Ventiler får ej installeras så 
att vattenflödet genom värmaren helt kan stängas av. 
Om ventil mellan poolen och värmaren erfordras, skall detta vara en backventil. 
Installera gärna en nivåvakt på poolen, så att värmaren automatiskt slår ifrån vid låg vattennivå. 

lnstallationsexempel 1: Liten pool 
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OBS! 
Elvärmaren skall 
alltid vara placerad 
minst 200 mm 
under vattenytan. 
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1. Bräddavlopp
2. Inlopp
3. Belysning
4. Pump
5. Filter
6. Elvärmare
7. Backventil (endast vid behov)
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Elvärmare Aqua spa 

Elinstallation 

Den elektriska installationenen får endast utföras av behörig elinstallatör. 

Elvärmaren skall anslutas elektriskt med fas, nolla och skyddsjordledare. 

SVENSKA 

Elinstallationen skall göras via en allpolig arbetsbrytare samt jordfelsbrytare indirekt via kontaktor som styrs från poolpumpens 
elanslutning. Detta för att värmaren ej skall kunna startas utan att vattnet cirkulerar i poolen. 

Elschema 

Start 
1. Fyll vatten i poolen till rätt nivå.

2. Starta poolpumpen.

Elvärmare 

överhettnings
skydd 

2 
Termostat 

3. Först när systemet tömts på all luft skall värmaren startas.

Av/På 
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f- Flödes-
1 vakt

4. Ställ in termostaten genom att vrida ratten till önskad temperatur.

5. Vattnet värms nu upp till inställd temperatur.

Handhavande 
Vid backspolning av filtret skall strömmen till värmaren slås ifrån. 
Vid frysrisk skall strömmen slås av och värmaren tömmas på allt vatten. 

Felsökning 
Av säkerhetsskäl löser värmarens överhettningsskydd ut vid brist på vatten eller dålig cirkulation. Detta är den vanligaste 
orsaken till att värmaren "slutat fungera". 

Undersök orsaken till att överhettningsskyddet har löst ut. 
Efter att orsaken är klarlagd och åtgärdad återställs överhettningsskyddet genom att: 
1. Tag bort skyddshuven, se bild 1 nedan.

2. Tryck in återställningsknappen på kopplingsboxen, se bild 2 nedan.

3. Sätt på skyddshuven igen.
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