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Forord

Takk for at du har kjøpt en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håper at den 
kommer til å oppfylle dine forventninger og gi deg mange års energieffektiv oppvarming.

I denne installasjons- og driftsanvisningen kan du lese hvordan installasjon, drift, service, 
ettersyn og vedlikehold skal utføres, slik at alt fungerer korrekt. Det er derfor viktig at 
manualen leses nøye innen start av eller service på enheten. Gullberg & Jansson kan ikke 
holdes ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feilaktig installasjon, feilaktig feilsøking 
eller feilaktig vedlikehold.

     
Vennlig hilsen,

Gullberg & Jansson AB

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og konstruksjonsendringer. Feiltolking, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser som 
følge av disse kan ikke Gullberg & Jansson AB holdes ansvarlig for.

FOR DIN EGEN HUKOMMELSES SKYLD
Fyll inn opplysningene nedenfor. De kan være gode å ha for hånden dersom noe skulle skje

Produkt:

Installatør: Telefon:

Serienummer:

Installasjonsdato:

Installasjonsbeviset for registrering hos Gullberg 
& Jansson AB som følger med skal fylles ut i 
forbindelse med installasjonen. Det er viktig at 
du fyller ut dette og poster det snarest!

!
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Generell informasjon

Produktbeskrivelse
Modellene P08/P12/P15/P20/P30 er en serie spesielt 
konstruerte luft/vannvarmepumper beregnet for 
energieffektiv oppvarming av svømmebassenger eller 
spa. Modellene er utviklet og designet for nordisk klima av 
Gullberg & Jansson AB. Varmepumpene er konstruert for å 
arbeide med god virkningsgrad og lavt lydnivå.

Samtlige modeller har:

• Titanvarmevekslere som motstår klor- og saltvann
• Miljøvennlig og effektivt kjølemedium (R410a)
• Digital LED-kontroll med timer
• Dynamisk avrimingsfunksjon for forlenget poolsesong
• Gjennomstrømningsvakt og unioner for tilkobling gir 

sikker drift og enkel installasjon 

Funksjonsprinsipp
Bassengvarmepumper brukes først og fremst for oppvarming
men kan også brukes til kjøling. Modellene styres via
gjennomstrømningsvakt og for at de skal fungere må
bassengets sirkulasjonspumpe være i gang.

Bassengvarmepumper arbeider mest energieffektivt
med små forskjeller i temperatur mellom inn- og utløp.
Anbefalingen er 1-2 graders forskjell mellom inn- og utløp.
Vanngjennomstrømningen reguleres via en bypass-kobling.
Les mer om bypass-kobling i avsnitt 2 - Installasjon.

Samtlige modeller er utviklet for å garantere god
virkningsgrad i nordisk klima. Det er imidlertid viktig å
være oppmerksom på at virkningsgraden er avhengig
av områdets utetemperatur og temperaturen på
bassengvannet. Varmepumpen kan derfor oppleves med

ulik effektivitet under forskjellige deler av året, avhengig av
ytre forutsetninger. Ved sesongstart, når vannet i bassenget
er kaldt, må varmepumpen arbeide kontinuerlig over
lengre tid, for at riktig temperatur i bassenget skal oppnås.
Når bassengvannet har nådd ønsket temperatur stanser
varmepumpen automatisk og starter igjen ved behov. Det
er alltid økonomisk å dekke over bassenget når det ikke
brukes, spesielt nattetid. Ca. 60–70 % av varmen forsvinner
fra bassengets vannoverflate. En overdekking reduserer også
varmepumpens driftstid.

Gullberg & Janssons varmepumpe må alltid bli installert
utendørs, fordi den henter sin energi fra den omgivende
uteluften. Den må være godt ventilert og ikke tildekkes, eller
på annen måte skjermes, slik at luftsirkulasjonen hindres.
Sirkulasjon av luften mellom innsuging og utblåsing gir
dårligere virkningsgrad. Unngå installasjon nær vegger mot
f.eks. soverom o.l.

Frost eller is kan dannes på varmepumpens fordamper.
Dette er helt normalt. En automatisk avrimingssyklus vil
starte, for å smelte bort isen. Etter avrimingssyklusen starter
varmepumpen sitt normale program og fortsetter å varme
opp bassenget.

Modellene er først og fremst beregnet på oppvarming av
bassenger i perioden mai-september, noe som kan anses
å være en normal bassengsesong. 

I dette kapitlet finner du grunnleggende informasjon om de bassengvarmepumper som omfattes av foreliggende installasjonsog
driftsanvisning. Her finner du også annen viktig informasjon og vilkår for garanti og sikkerhetsbestemmelser. Dette kapitlet
henvender seg både til brukere og installatører.
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POOL

Se etikettene på enheten før tilkobling av inn- og utløp.

Klorinator

Sandfilter Sirkulasjonspumpe
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Medfølgende deler og tilbehør

1. Hovedenhet –  P08/P12/P15/P20/P30

2. Installasjonstilbehør

• Installasjonsanvisning

• Unionskoblinger

• Dempende gummiklosser

• Dreneringstut

• Vintertildekking

 
 
 
Viktig informasjon
Les nedenfor om spesielt viktige punkter i forbindelse med 
transport og lagring, installasjon, bruk, vedlikehold og 
feilsøking.
 

Transport og lagring
Alle modeller skal transporteres stående. Grunnen er at
opphenget inne i kompressoren kan bli skadet dersom
enheten legges ned. Dersom varmepumpen holdes på skrå
ved installasjon eller tømming, bør det skje forsiktig og på så
kort tid som mulig.

Bruk originalemballasjen, for å redusere risikoen for
transportskader.

Fjern emballasjen og kontroller at varmepumpen ikke er
blitt skadet under transporten før montering. Meld fra om
eventuelle transportskader til speditøren.

Installasjon
Bassengvarmepumpen skal installeres av en kvalifisert
installatør og plasseres utendørs. Enheten skal stå stabilt,
opprett og opphøyd fra bakkenivå. Sørg for stabilt og plant
underlag, f.eks. betongheller, betongfundament, Lecablokker
eller lignende.

Ved plassering skal det tas hensyn til lydens utbredelse fra
utedelen. Enheten skal plasseres slik at lyden fra kompressor
og vifte forstyrrer omgivelsene så lite som mulig.

Ved avriming og drift kan det forekomme større mengder
smelte- og kondensvann. Derfor er det viktig å sørge for god
drenering og avrenning fra utedelen.

Enhetene skal stå fritt, slik at luften ikke hindres i å passere
fordamperen. Unngå plassering som fører til rundgang av
kaldluft, da dette reduserer varmepumpens effekt.

Bruk og drift
Parameterne i displayet er fabrikkinnstilte og behøver
normalt ikke justeres. Temperaturen er innstilt på 27 °C.
Dersom du vil øke temperaturen, må du kontrollere at ønsker
om høyere temperatur ikke strider mot eventuelle garantier
på bassenganlegget.

Vedlikeholdsrutiner
Det er viktig å drenere bassengvarmepumpen for vann
før vinteren setter inn. Materialgarantien omfatter ikke
frostskader pga. mangelfullt vedlikehold. Ved vinterdrenering
kan også varmeveksleren spyles gjennom, for å fjerne
eventuelle gjenliggende avleiringer. Les mer om drenering i
avsnitt 4 – Vedlikehold, service og feilsøking.

Kontroller regelmessig at innsugsgitteret ikke blokkeres av
løv, snø eller annet. Videre skal det kontrolleres at ikke for
mye frost eller is bygger seg opp under enheten når været er
kaldt.

Ved behov kan ytterdekselet rengjøres med en fuktig klut.
Utvis forsiktighet slik at enheten ikke ripes.

Service og support
Bassengvarmepumpen er konstruert for pålitelig drift og lang 
levetid. Dersom det oppstår en feil, må du alltid ta kontakt 
med den installatøren som har utført installasjonen. Dersom 
installatøren i sin tur mener at det dreier seg om en material- 
eller fabrikasjonsfeil, tar hun/han kontakt med oss for kontroll 
og utbedring av skaden. Angi alltid produktets serienummer. 
Nummeret finner du på merkeskiltet under LED-displayet. En 
grunnleggende guide for feilsøking finnes gjengitt i avsnitt 
4 – Vedlikehold, service og feilsøking.

Installasjonsmateriell finnes som separat 
pakke inne i maskinen. Fjern serviceluken 
ved installasjon og ta ut den separate 
pakken. Observer at rør til installasjonen og 
bypasskobling anskaffes av bassengmontøren.

!
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Øvrig
Enheten må kun repareres av en kvalifisert installatør eller på
et godkjent verksted. Ved reparasjoner skal det kun brukes
originale reservedeler.

Det er mulig å kombinere solfanger og varmepumpe, men ta
kontakt med forhandleren eller Gullberg & Jansson AB ved
spørsmål om installasjonen. Det er viktig ikke å koble varmt
solfangervann direkte til bassengvarmepumpen. Dersom
solfangervannet blir for varmt er risikoen for å ødelegge
varmepumpen stor.

Sjekkliste, installasjon
Følgende sjekkliste gir en generell beskrivelse av hvordan
installasjonen foretas.

 5 Plasser varmepumpen på et solid og horisontalt 
underlag.

 5 Åpne serviceluken og ta fram installasjonssettet som 
følger med. Kontroller at samtlige deler som inngår er 
med.

 5 Montering av rør for inn- og utgående vann. Vær 
nøyaktig slik at inn- og utløp monteres riktig. Monter 
varmepumpen etter sandfiltret.

 5 Installer bypass med tre kuleventiler, for å regulere riktig 
delgjennomstrømning, dersom gjennomstrømningen 
skulle overstige anbefalt arbeidsvolum for 
bassengvarmepumpen.

 5 Koble til strømmen.

 5 Sett i drift. Vær nøye med å sørge for tilstrekkelig 
sirkulasjon før igangkjøring.

 5 Juster bassengvarmepumpens gjennomstrømning til 
korrekt nivå.

 5 Kontroller innstillingene.

Les mer om oppstart i avsnitt 2 under overskriften – Oppstart 
av enheten.

Vilkår for garantien
Systemets inngående deler skal transporteres, lagres,
installeres og brukes i henhold til det som står skrevet i
manualen.

Reparasjon skal foretas av godkjent installatør. Det må kun
brukes originaldeler ved reparasjoner.

Dersom vilkårene ovenfor blir overtrådt vil garantien ikke
lenger gjelde.

Sikkerhetsbestemmelser
Følgende sikkerhetsbestemmelser er spesielt viktig å være
oppmerksom på ved håndtering, installasjon og bruk av
varmepumpen:

• Inngrep i produktets kjølesystem må kun utføres av 
godkjent kjøletekniker.

• Koble alltid fra strømmen før inngrep i systemet.
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Installasjon
I dette kapitlet finner du en utførlig beskrivelse av installasjonen. Dette kapitlet henvender seg først og fremst til installatører, men
kan med fordel også leses av sluttbruker, for økt forståelse av systemet.

2

Plassering av enheten
Bassengvarmepumpen vil fungere uten problemer under
følgende forutsetninger:

 5 Tilgang til frisk luft

 5 Korrekt elektrisk installasjon

 5 Rent bassengfilter og korrekt rørdragning

Bassengvarmepumpen kan i prinsipp plasseres hvor som
helst utendørs. Men plasser den ikke inneklemt med redusert
mulighet for innsugnings- og utblåsningsluft, se skissene
nedenfor. Overbygg i form av tak er ikke nødvendig. Dersom
du likevel vil bygge inn varmepumpen, må du passe på
at utblåsningsluften har uhindret adgang til det fri!

Se illustrasjonen nedenfor.

Oppsetting
Bassengvarmepumpen skal plasseres på et fast, horisontalt
underlag og bør ikke stilles inntil, eller monteres med holdere
på uegnede vegger av lett konstruksjon. Den skal plasseres
slik at lyden fra kompressor og vifte forstyrrer omgivelsene så
lite som mulig.

Enheten skal stå stabilt, opprett og opphøyd fra bakkenivå.
Sørg for stabilt og plant underlag, f.eks. betongheller,
betongfundament, Leca-blokker eller lignende.

Ved avriming og drift kan det forekomme større mengder
smelte- og kondensvann. Derfor er det viktig å sørge for god
drenering og avrenning fra utedelen. Under drift kan det
dannes opp til 10 liter kondensvann per time.

Enheten skal plasseres slik at lufttilførselen til
fordamperbatteriet er tilstrekkelig. Ellers er det fare for
redusert effekt og virkningsgrad.

Prinsippskisse

Luftinntak

2500mm

700mm

300mm

50
0m

m

700mm

Se etikettene på enheten før tilkobling av inn- og utløp.

POOL

Klorinator

Sandfilter Sirkulasjonspumpe
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Avstand til bassenget
Normalt installeres bassengvarmepumper i tilknytning til
bassengets renseanlegg, for å minimere rørdragning. Om
rørene isoleres blir varmetapet minimalt, dersom total
rørlengde ikke overstiger 30 m (bassengvann tur og retur). Et
omtrentlig anslag av varmetapet per 30 meter total rørlengde
er 0,6 kW per time for hver 5 graders temperaturforskjell
mellom bassengvannet og luften som omgir rørene. Dette
tilsvarer en økt kjøretid av varmepumpen med 3-5 %.

Bortledning av kondensvann
I fordamperen kjøles utendørsluften ned med ca. 5-10
°C. Vanndamp vil da kondenseres på lamellene til
fordamperbatteriet. Dersom luftfuktigheten er høy, kan
det bli atskillige liter vann per time. Derfor finnes det
flere dreneringshull i bunnplaten, slik at vannet skal
kunne avledes. Det er viktig å plassere enheten slik at
kondensvannet kan avledes på en tilfredsstillende måte.

Rørtilkobling
Bassengvarmepumpen tilkobles bassengets
sirkulasjonssystem ved hjelp av medfølgende 50 mm unioner.
Skrutilkoblingene til varmeveksleren skal dras til for hånd.

Det må monteres en bypass-kobling, for å kunne stille inn
korrekt delgjennomstrømning til bassengvarmepumpen,
samt for å gjøre service lettere.

Bypass-kobling
Vi anbefaler at en bypass-kobling monteres til
samtlige installasjoner, for å kunne stille inn korrekt
delgjennomstrømning på bassengvarmepumpen. Riktig
delgjennomstrømning betyr balansert drift og redusert
slitasje på varmepumpens dyreste del, varmeveksleren.

Innregulering av bypass
Korrekt innregulering av bypass kan foretas på ulike måter. 
En av de enklere måtene kan man sammenfatte i henhold til 
følgende:

1. La alle ventiler være åpne.

2. Kontroller parametere A og b, se avsnitt 3.

a. Dersom det ikke foreligger noen temperaturforskjell, 
stenges tilløpsventilen gradvis helt til forskjellen ligger 
mellom 1-2 grader. 

b. Dersom forskjellen ligger over 2 grader stenges gradvis 
bypass-ventilen inntil forskjellen ligger mellom 1 og 2 
grader.

Dersom displayet viser EE3, betyr det at 
gjennomstrømningsvakten i systemet får for lite vann. 
Da må bypass-ventilen stenges mer igjen, for å øke 
bassengvarmepumpens gjennomstrømning.

Åpne først alle ventiler for enklere å innregulere bypass.

Parallellkobling av flere enheter
For å spare energi, anbefales det at temperaturene på 
enhetene setts med f.eks. 1 grads forskjell fra enhet 1 til 
N, 28 °C, 27 °C, 26 °C…. (28-(N-1)). Når temperaturen på 
innkommende vann er nær ønsket temperatur, vil de stoppe 
en etter en for å spare energi.

Se figuren under for installasjonsprinsipp.

Installasjon

Forveksle ikke kondensvannet
med vannlekkasje.

!

Klorinatorcelle

Basseng

Ventil

Vannkilde

Sirkulasjonspumpe

Sandfilter

1 2 3 N

Parallellkobling av flere enheter

Bypass-ventil



9

Elektrisk installasjon
Elektrisk tilkobling foretas i bassengvarmepumpens
koblingsboks som finnes bak frontpanelet. En arbeidsbryter
(med eller uten sikring) skal være tilkoblet og plassert synlig
ved enheten. Arbeidsbryteren beskytter mot utilsiktet start
ved f.eks. service på enheten. Selv om varmeveksleren er
elektrisk isolert fra resten av systemet og bassengvannet er
separert fra den elektriske delen, må enheten kobles til jord
for å oppnå fullstendig kortslutningsvern.

På rekkeklemmen finnes ytterligere tilkoblinger, 1 og 2.
Disse kan brukes dersom man ønsker å koble til en separat
sirkulasjonspumpe til bassengvarmepumpen.

Se el-skjemaet i avsnitt 5 for mer detaljert informasjon om
den elektriske tilkoblingen.

Oppstart av enheten
For å kunne varme opp basseng- eller spavannet må
bassengets sirkulasjonspumpe startes og vannet må sirkulere
gjennom varmeveksleren. Følgende prosedyre bør anvendes
ved oppstart av bassengvarmepumpen for første gang:

1. Start bassengets sirkulasjonspumpe. Kontroller 
at det ikke forekommer lekkasje og at det er 
gjennomstrømning til og fra bassenget.

2. Slå på matespenningen, trykk på ON/OFF på displayet, 
enheten skal da starte etter noen sekunder.

3. Etter noen minutter, kontroller at utblåsningsluften er 
kaldere enn utetemperaturen (5-10 ºC).

4. Stopp bassengets sirkulasjonspumpe og kontroller at 
bassengvarmepumpen stopper automatisk.

5. La systemet gå døgnet rundt til ønsket temperatur 
er oppnådd. Bassengvarmepumpen merker selv 
når riktig temperatur er nådd, men slår først av 
når ønsket temperatur er oversteget med 1 grad. 
Bassengvarmepumpen starter igjen på nytt når 
temperaturen i bassenget understiger ønsket  
temperatur med 1 grad.

Gjennomstrømningsvakt: Bassengvarmepumpen er utstyrt
med en gjennomstrømningsvakt, som hindrer start ved
utilstrekkelig vanngjennomstrømning.

Tidsforsinkelse: Enheten er innstilt med ca. 1 minutt 
startforsinkelse, for å hindre gjentatte oppstarter og 
kontaktorslitasje. Selv et kort strømbrudd
aktiverer startforsinkelsen på 1 minutt.

Installasjon

8
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Bruk og drift3

Beskrivelse av LED-kontrollen
Nedenfor følger en beskrivelse av LED-displayet. Alle 
parametere er innstilt fra fabrikken og behøver derfor ikke 
å justeres før oppstart. Under drift holdes håndtaket inne i 
2 sekunder, for å kontrollere nåværende status på enheten. 
Her kan du kontrollere innstilte parametere, inngående 
vann / utgående vann / fordamper / omgivelsestemperatur, 
ved å dreie håndtaket med eller mot urviseren.  Dersom 
ingen knapper er blitt trykt inn i løpet av 5 sekunder viser 
LED-displayet inngående vanntemperatur. Når enheten 
er i drift, vises bokstaven H eller C ved siden av inngående 
vanntemperatur på displayet. Obs! Enheten må være i 
standby, dersom parameter 2-9 skal kunne endres.

Hvordan du endrer driftsparameterne

1. Slå av enheten ved å trykke inn håndtaket.

2. Velg parameter mellom 0-9 ved å dreie på håndtaket.

3. Trykk inn håndtaket.

4. Når parameterverdien blinker, kan innstillingen foretas 
ved å dreie på håndtaket.

5. Etter 5 sekunder slutter parameterverdien å blinke og 
innstillingen er utført.

Trykk inn 
håndtaket for å 
starte/stoppe 
varmepumpen

Hold håndtaket inne 
i 2 sekunder for å 
kontrollere og stille 
driftsparametere

Parameter 0: Ønsket vanntemperatur i 
kjølemodus (8 - 28 °C).

Parameter 1: Ønsket vanntemperatur i 
oppvarmingsmodus (15 - 40 °C).

Parameter 2: Tid mellom 
avriminger (30 - 90 min).

Parameter 3: Starttemperatur for 
avriming (-30 - 0 °C).

Parameter 6: Antall system. OBS! 
Endres ikke!

Parameter 5: Maksimal 
avrimingstid (0 - 15 min).

Parameter 4: Stopptemperatur for 
avriming (30 - 0 °C).

Hold håndtaket 
inne i 5 sekunder 
for å endre 
driftsmodus

11
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Dersom du f.eks. vil endre ønsket temperatur i varmemodus, hold håndtaket inne i 2 sekunder, drei deretter håndtaket til 
parametertilstand 1 vises. Trykk deretter på håndtaket. Når temperaturverdien begynner å blinke, kan du endre til ønsket 
temperatur ved å dreie på håndtaket. Obs! Varmepumpen må være i avslått modus når du foretar visse parameterinnstillinger, 
dvs. den modus der kun inngående vanntemperatur vises på displayet.

Bruk og drift

1. Trykk på håndtaket for å starte 
enheten. Ved normal drift viser 
displayet innløpstemperatur og 
driftsmodus.

2. Dersom parameter 8 er satt til 
1 er det mulig å veksle mellom 
kjøle- og varmemodus ved 
å holde håndtaket inne i 5 
sekunder og deretter dreie 
håndtaket mellom HEAT og 
COOL.

Driftsmodus innstilt på kjøling

Hvordan du velger driftsmodus

Driftsmodus innstilt på oppvarming

Kontroller giververdier

Innløpstemperatur Temperatur på fordamperbatteriUtløpstemperatur

OmgivelsestemperaturHetgasstemperatur (ikke brukt)

Parameter 7: Automatisk oppstart 
ved strømavbrudd (0 = Nei / 1 = Ja).

Parameter 9: Ekstern pumpe (0 = 
Alltid i gang / 1 = Går samtidig som 
kompressor).

Parameter 8: (0 = Kjølemodus / 1 = 
Varmemodus el. kjølemodus / 2 = 
Brukes ikke / 3 = Varmemodus).
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Vedlikehold, service og feilsøking4

Vinterdrenering
Det er meget viktig å huske på å drenere maskinen
før vinteroppbevaringen! Garantien gjelder ikke
titanvarmeveksler som har fryst i stykker! Drenering foretas
enkelt ved at røranslutningen til inn- og utløpsrørene løsnes
og skrus av. Deretter tømmes maskinen. I forbindelse 
med vinterdrenering er det en god idé å spyle gjennom 
varmeveksleren med f.eks. en hageslange, for å bli kvitt 
eventuelle klorrester. 

 

Vedlikehold

 5 Kontroller vanntilførselen og utslippet ofte. Rens 
basseng-/spafilter regelmessig, for å unngå skade på 
enheten.

 5 Kontroller regelmessig at området omkring enheten har 
bra avrenning og ventilasjon. 

 5 Rengjøring av varmeveksleren gir god funksjon og 
energibesparelse. Dette gjøres enklest i forbindelse 
med vinterdreneringen. Spyl gjennom varmeveksleren 
med f.eks. en hageslange og tøm grundig ut. På denne 
måten reduseres risikoen for at det blir liggende igjen 
kloravleiringer.

 5 Kontroller strømtilførselen og kabeltilkoblingene 
regelmessig. Skulle enheten fungere på en unormal 
måte, steng den og kontakt installatør.

 5 Det er en god idé å sjekke hvordan den innsugende 
delen ser ut med jevne mellomrom. Rengjør gjerne med 
vaskesvamp eller lignende. Regelmessig vedlikehold er 
en garanti for optimal virkningsgrad. 

 5 Drener og dekk til – før vinteren setter inn! 

Feilsøking
Dersom det oppstår en feil, må du alltid ta kontakt med den
installatøren har utført installasjonen. Dersom installatøren
i sin tur mener at det dreier seg om en material- eller
fabrikasjonsfeil, vil vi bli kontaktet for kontroll og utbedring
av skaden. Angi alltid produktets serienummer. 

Ved feilmeldinger kan man forsøke å starte anlegget på nytt
ved å slå av og på arbeidsbryteren. Dersom dette ikke hjelper,
kan man forsøke å løse problemet i henhold til tabellen
nedenfor og deretter starte systemet på nytt. Les alltid
gjennom dette før du kontakter forhandleren.

Driftsforstyrrelse Feilmelding Årsak Tiltak

Sensorfeil innløp PP1 Sensor ikke tilkoblet, kabelbrudd eller 
kortslutning Kontroller eller skift sensor

Sensorfeil utløp PP2 Sensor ikke tilkoblet, kabelbrudd eller 
kortslutning Kontroller eller skift sensor

Sensorfeil fordamper PP3 Sensor ikke tilkoblet, kabelbrudd eller 
kortslutning Kontroller eller skift sensor

Sensorfeil utendørs PP5 Sensor ikke tilkoblet, kabelbrudd eller 
kortslutning Kontroller eller skift sensor

Høytrykkspressostat EE1 Gasstrykk for høyt Kontakt installatør

Lavtrykkspressostat EE2 Gasstrykk for lavt Kontakt installatør

Gjennomstrømningsvakt EE3 Lav gjennomstrømning eller ikke
vann i systemet

Kontroller vanngjennomstrømning, juster 
bypass, skift gjennomstrømningsvakt

For høy temperaturforskjell
mellom innløp og utløp PP6 Utilstrekkelig vanngjennomstrømning,

12 °C forskjell mellom innløp og utløp
Kontroller

vanngjennomstrømning

Antifrysebeskyttelse PP7 Innløp under 4 °C og uteluft 0 °C
eller kaldere Automatisk varmemodus

Kommunikasjonsfeil EE8 Ingen forbindelse med styreenhet Kontroller tilkobling mellom
styreenhet og display

Feilkodetabell

Ved den minste usikkerhet om vinterdrenering, 
kontakt din forhandler! Varmeveksler som 
har gått i stykker på grunn av manglende 
vinterdrenering omfattes ikke av garantien!

!



12 13

Vedlikehold, service og feilsøking

Driftsforstyrrelse Årsak Tiltak

Innstilt vanntemperatur blir
ikke oppnådd.

1. Varmepumpen står i standby.

2. Varmepumpen står i 
kjølemodus.

3. Varmepumpen er for liten for 
bassenget.

4. Utetemperaturen er for lav.

5. Bassengets isolasjon er ikke 
tilstrekkelig.

1. Trykk på ON/OFF-knappen.

2. Endre driftsmodus til Heating 
modus ifølge avsnitt 3.

3. Større varmepumpe er 
nødvendig.

4. Sesongen er over. Større 
varmepumpe er nødvendig.

5. Overdekning kreves.

Varmepumpen er i stykker
igjen.

1. Bassengtemperaturen er for 
lav.

2. Høy luftfuktighet.

1. Still om parameterne for 
avriming til lengre avrimingstid. 
Ved behov kjør i kjølemodus for 
å smelte isen. Se avsnitt 3.

1. Still om parameterne 
for avriming til høyere 
stopptemperatur. Ved behov 
kjør i kjølemodus for å smelte 
isen. Se avsnitt 3.

Gjennomstrømningsvakten
alarmerer EE3.

1. Gjennomstrømningen er for 
lav.

1. Kontroller at renseanlegget er i 
gang.

Feilsøkingsskjema
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Koblingsforklaring

Nr. Betegnelse Beskrivelse

1 OUT1 Styresignal til kompressorrelé (230 VAC)

2 OUT2 Styresignal til sirkulasjonspumpe (230 VAC)

3 OUT3 Styresignal til fireveisventil (230 VAC)

4 OUT4 Styresignal til viftemotor (230 VAC)

5 OUT5 Styresignal - ikke i bruk (230 VAC)

6 AC-N Nøytralleder (230 VAC)

7 CN1/CN2 Matespenning (12 VAC)

8 NET/GND/12V Displaykontroller

9 DI01/GND Ekstern On/Off-bryter (digital inngang)

10 DI02/GND Gjennomstrømningsvakt (digital inngang)

11 DI03/GND Lavtrykkspressostatsignal (digital inngang)

12 DI04/GND Høytrykkspressostatsignal (digital inngang)

13 DI05/GND Modus input (digital inngang)

14 DI06/GND Sensorinngang - brukes ikke (digital inngang)

15 AI01/GND Sensorinngang - brukes ikke (analog inngang)

16 AI02/GND Inngående vanntemperatur (analog inngang)

17 AI03/GND Utgående vanntemperatur (analog inngang)

18 AI04/GND Fordamperbatteriets temperatur (analog inngang)

19 AI05/GND Utetemperatur (analog inngang)

20 AI06/GND Sensorinngang - brukes ikke (analog inngang)
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Enfasetilkobling
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P08/P12/P15/P20/P30
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Only for P08/P12/P15

Only for P20/P30

AT Utegiver
COMP Kompressor
CT Fordampningsgiver
FM Viftemotor

IT Innløpsgiver

LP Lavtrykkspressostat
OT Utløpsgiver

4V Fireveisventil

FS Gjennomstrømningsvakt

TC Transformator

HP Høytrykkspressostat

KM1 Kompressorkontaktor

El-skjema

Teknisk beskrivelse
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Tekniske data
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Teknisk beskrivelse

Mål og tilkoblinger

Modell P08 P12 P15 P20 P30

Varmeeffekt1 kW 3,5 5,0 6,25 8,5 11,0

Inneffekt kW 0,8 0,95 1,1 1,7 2,2

Oppvarmingskapasitet2 m3 5 - 15 10 - 25 15 - 30 25 - 40 35 - 60

Driftsspenning 230 VAC 1-fase 50 Hz

Driftsstrøm A 3,5 4,2 5,4 7,8 11,2

Sikringsstørrelse A 10 16

Kompressor Rotasjonskompressor

Kjølemediemengde (R410a) kg 0,55 0,8 0,8 1,0 1,3

Vifteforbruk W 50 50 75 120 120

Nominell luftgjennomstrømning m3/h 1600 1600 2300 2300 2300

Lydnivå (1 m) dB(A) 47 47 47 51 54

Vanntilkobling mm 32 mm 50 mm

Nominell 
vanngjennomstrømning

m3/h 1,5 1,8 2,2 3,0 4,5

Trykkfall ved nominell 
gjennomstrømning

bar 0,12 0,12 0,08 0,10 0,10

Pressostatbryteverdi HP bar 44 (stenger igjen ved 32 bar)

Pressostatbryteverdi LP bar 0,2 (stenger igjen ved 1,5 bar)

Høyde mm 560 560 570 650 650

Bredde mm 970 970 746 1053 1053

Dybde mm 350 350 290 445 445

Vekt kg 31 37 38 55 58
1 Varmeeffekt målt ved 24 °C / 19 °C utendørstemperatur, DB / WB (Dry bulb / Wet bulb). Innkommende vanntemperatur 27 °C.
2 Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et isolert basseng med tildekking nattetid. Modellene er først og beregnet 
på å bli brukt i perioden mai til september (normal bassengsesong).
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