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 FÖR ANVÄNDARE 

1. ALLMÄN INFORMATIO

1.1. Innehåll 

Efter uppackning, kontrollera om du har alla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Driftsförhållanden och temperaturområde

 

Driftsomfång 

Temp. inställning 

Värmepumpen fungerar optimalt i en omgivningstemperatur på:

1.3. Fördelar med olika driftlägen

Värmepumpen har tre driftlägen: Turbo
 

 

1 

1. ALLMÄN INFORMATION

Efter uppackning, kontrollera om du har alla medföljande komponenter. 

temperaturområde 

TEMPERATUROMRÅDE

Lufttemperatur -15°C~43°C

Uppvärmning 18°C~40°C

 

Värmepumpen fungerar optimalt i en omgivningstemperatur på:

driftlägen 

Turbo, Smart och Silence. De har olika fördelar under olika förhållanden

N 

 

TEMPERATUROMRÅDE 

15°C~43°C 

18°C~40°C 

Värmepumpen fungerar optimalt i en omgivningstemperatur på: 15°C~25°C. 

Silence. De har olika fördelar under olika förhållanden. 
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1.4. Vänlig Upplysning 

 Värmepumpen har en minnesfunktion vid avstängning, e

värmepumpenatt starta om automatiskt.
 
1.4.1. Värmepumpen får endast användas för att värma upp poo
 
1.4.2. Greppa inte vattenanslutningen nar du flyttar värmepumpen eftersom värmeväxlaren
i värmepumpen kan skadas. 
 

1.4.3. Tillse att värmepumpens luftinlopp och luftutlopp

1.4.4. Låt inte barn vistas vid värmepumpen då den roterande fläkten kan skada fingrar.

LÄGE 

Turbo 

 

Smart 

 

Silence 
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Värmepumpen har en minnesfunktion vid avstängning, efter strömbortfall

att starta om automatiskt. 

endast användas för att värma upp poolens vatten.  

Greppa inte vattenanslutningen nar du flyttar värmepumpen eftersom värmeväxlaren

 

värmepumpens luftinlopp och luftutlopp är fria från föremål. 
 

 

1.4.4. Låt inte barn vistas vid värmepumpen då den roterande fläkten kan skada fingrar.

FÖRDELAR 

Värmekapacitet: 120%     
Snabb uppvärmning 

Uppvärmningskapacitet:100%~20% 
Intelligent optimering enligt omgivningstemperatur och 
vattentemperatur 
Energieffektivt sparande 

Uppvärmningskapacitet: 60%~20%  
Användning på natten 

bortfall kommer 

Greppa inte vattenanslutningen nar du flyttar värmepumpen eftersom värmeväxlaren 

1.4.4. Låt inte barn vistas vid värmepumpen då den roterande fläkten kan skada fingrar. 

Intelligent optimering enligt omgivningstemperatur och 
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1.4.5. Anvand inte eller lagra brannbar gas eller vatska, t.ex. fortunningsmedel, farg och
     bransle, nara varmepumpen for att undvika brand.

 

 
 
 
 
 
 
1.4.6 Om onormala förhållanden uppstår, till exempel onormala ljud, lukter, rök eller

el-bortfall, ska du omedelbart slå av huvudströmbrytaren och kontakta din lokala
återförsäljare. Försök inte reparera värmepumpen på egen hand.

1.4.7. Huvudströmbrytaren ska vara utom räckhåll för Barn.

1.4.8. Stäng av spänningsmatningen vid åskväder.

3 

 

1.4.5. Anvand inte eller lagra brannbar gas eller vatska, t.ex. fortunningsmedel, farg och
bransle, nara varmepumpen for att undvika brand. 

onormala förhållanden uppstår, till exempel onormala ljud, lukter, rök eller
bortfall, ska du omedelbart slå av huvudströmbrytaren och kontakta din lokala

återförsäljare. Försök inte reparera värmepumpen på egen hand. 

 

vara utom räckhåll för Barn. 

 

 

Stäng av spänningsmatningen vid åskväder. 

 

 
 
 

1.4.5. Anvand inte eller lagra brannbar gas eller vatska, t.ex. fortunningsmedel, farg och 

onormala förhållanden uppstår, till exempel onormala ljud, lukter, rök eller 
bortfall, ska du omedelbart slå av huvudströmbrytaren och kontakta din lokala 
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1.4.9. Observera att följande koder är 
 

Inget vattenflöde 

Frostskydd påminnelse

Utanför temperaturområdet för 

Otillräckligt vattenflöde

Onormal spänningsmatning

2. 

2.1. Innan du startar värmepumpen

2.1.1. Se till att poolpumpen är på innan värmepumpen 
värmepumpen slås av. 

2.1.2. Kontrollera att vattenrören inte läcker, lås sedan upp skärmen och tryck på for att

rörsystem, lås sedan upp skärm

 

2.2. Användarinstruktioner 
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inte innebär någotfel på värmepumpen.  

 KODER

Frostskydd påminnelse 

temperaturområdet för drift 

Otillräckligt vattenflöde 

Onormal spänningsmatning 

2. ANVÄNDNING 

Innan du startar värmepumpen 

pumpen är på innan värmepumpen startas och att poolpumpen 

vattenrören inte läcker, lås sedan upp skärmen och tryck på for att

rörsystem, lås sedan upp skärmen  och slå sedan  slå på värmepumpen.

 

 

KODER 

 

 

 

 

 

pumpen stängs av efter det att 

vattenrören inte läcker, lås sedan upp skärmen och tryck på for att vattenläckage på 

slå på värmepumpen..   
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SYMBOL BETECKNINGEN

 

 
Låsa upp

 
Driftläge

 

Upp / Ner

Obs: ( Knappen kommer lysa hela tiden när strömmen är på.):

(1)Skärmlås: 
a. Om skärmen inte rörs på mer än 30 sekunder, kommer skärmen att låsas.
b. När värmepumpen är avstängd kommer skärmen att vara mörk och "0%" visas.

c. Tryck 3 sekunder för att låsa skärmen och de

 
(2)Skärmupplåsning: 

a. Tryck 3 sekunder för att låsa upp och tända skärmen

b. Endast efter att skärmen är upplåst alla knappar fungera.

 

 

 

 

 

 

Inloppsvattnets 
temperatur 

Utloppsvattnets-t
emperatur
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BETECKNINGEN FUNKTION

AV/PÅ 
Ström av/på 
Wifi-inställning 

Låsa upp 
Tryck på symbolen i 3 sekunder för att
 låsa upp eller låsa skärmen 

Driftläge Turbo/Smart/Silence-läge 

Upp / Ner Justera inställd temperatur 

hela tiden när strömmen är på.):  

30 sekunder, kommer skärmen att låsas. 
kommer skärmen att vara mörk och "0%" visas.

Tryck 3 sekunder för att låsa skärmen och den blir mörkt  

tt låsa upp och tända skärmen och  

Endast efter att skärmen är upplåst alla knappar fungera. 

FUNKTION 

i 3 sekunder för att 
låsa skärmen  

 

kommer skärmen att vara mörk och "0%" visas. 

 

Turbo /Smart/ 
Silence 



 FÖR ANVÄNDARE 

 

1.Starta värmepumpen: Tryck  3 sekunder för att 

värmepumpen. 
 
2.Justera inställd temperatur: När skärmen är upplåst, tryck 
inställda temperaturen. 
 

3. Val av läge: Tryck för att välja läge.

Uppvärmning :temperaturområde 18 ~ 40°C

 
4.Turbo/ Smart / Silence läge: 

(1) Smart läge (standard) kommer att aktiveras när 

(2) Tryck för att gå  in Turbo-läge, och skärmen visar 

skärmen visar .  Tryck igen

Var uppmärksam på:  
A. När du använder Turbo-läget, kommer maskinen inte ihåg inställningen utan då den startar om återgår den 

till smart-läget efter omstart 
B. Under Turbo-läget, när maskinen når den inställda temperaturen, 

smarta läget. 
 
5. Upptining 

a. Auto Avfrostning: När värmepumpen är

avfrostning, kommer  att sluta blinka.

b. Tvingad avfrostning: När värmepumpen är

att starta tvingad avfrostning, och

(Obs: tvingade avfrostningsintervaller bör 
6 

 
Uppvärmning 

 
Värmekapacitet i procent 

 
Wifi-anslutning 

 
Vatteninlopp 

 Vattenutlopp 

3 sekunder för att aktivera skärmen, tryck  sedan för att 

Justera inställd temperatur: När skärmen är upplåst, tryck  eller  för att visa eller justera den 

för att välja läge. 

Uppvärmning :temperaturområde 18 ~ 40°C 

kommer att aktiveras när pumpen är på, och skärmen visar

läge, och skärmen visar , tryck sedan  för att gå 

igen och skärmen visar och återgå till Smart läge.

kommer maskinen inte ihåg inställningen utan då den startar om återgår den 

läget, när maskinen når den inställda temperaturen, återgår den automatiskt tillbaka till 

a. Auto Avfrostning: När värmepumpen är i avfrostning cykel, kommer 

att sluta blinka. 

vfrostning: När värmepumpen är på uppvärmning, tryck och 

avfrostning, och  kommer att blinka. Efter avfrostningen, sluta 

avfrostningsintervaller bör ha mer än 30 minuter mellan varandra

sedan för att starta 

för att visa eller justera den 

pumpen är på, och skärmen visar.  

för att gå över tillSilence läge, 

och återgå till Smart läge. 

kommer maskinen inte ihåg inställningen utan då den startar om återgår den 

den automatiskt tillbaka till 

att blinka. Efter avslutad 

samtidigt i 5 sekunder för 

, sluta  att blinka.  

mellan varandra och kompressorn ska 
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ha köras i mer än 10 minuter.)  
 
 

6. Temperaturvisning °C och °F: 

Tryck " " och "  " samtidigt i 5 sekunder för att växla mellan °C och °F.

 

7. Wifi-inställning 

Vänligen läs sista sidan. 

 

2.3. Löpande underhåll och vinterfö

2.3.1. Löpande underhåll 
 

Glöm inte attslå av strömmen till 

� Rengör förångaren med rengöringsmedel eller rent vatten, använd ALDRIG bensin, thinner ellernågot 
liknande. 

� Kontrollera skruvar,kablar ochanslutningar regelbundet.

 
2.3.2. Vinterförvaring 
 

I god tid inför vinter-säsongen stäng
vinterhuven.Om värmepumpen används 
genom värmepumpen annars föreligger risk för frysskador
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i 5 sekunder för att växla mellan °C och °F. 

vinterförberedelse 

till värmepumpen 

engör förångaren med rengöringsmedel eller rent vatten, använd ALDRIG bensin, thinner ellernågot 

,kablar ochanslutningar regelbundet. 

säsongen stänger du av värmepumpen och tömmer ur den på vatten och täcker med 
används under 2°C lufttemperatur, se till att det alltid finns vattenflöde

genom värmepumpen annars föreligger risk för frysskador. 

Viktigt: 

Skruva av vattenunionen från 
inloppsröret för att låta vattnet rinna ut. 
Kontrollera därefter att den är helt tom 
på vatten. 
Om det finns vatten kvar i 
värmeväxlaren kommer den att frysa 

engör förångaren med rengöringsmedel eller rent vatten, använd ALDRIG bensin, thinner ellernågot 

er du av värmepumpen och tömmer ur den på vatten och täcker med 
, se till att det alltid finns vattenflöde 

Skruva av vattenunionen från 
inloppsröret för att låta vattnet rinna ut. 
Kontrollera därefter att den är helt tom 

Om det finns vatten kvar i 
värmeväxlaren kommer den att frysa 
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3. TEKNISKA SPECIFIKATI
Modell IXR26 

Rekommenderad  

poolvolym (m3) 
20~40 

Lufttemperatur vid drift(°C) 

Prestanda vid driftförhållande: Luft 26 °C, Vatten 26 °C, Luftfuktighet 80 %

Värmekapacitet (kW) i 

Smart-läge 
8.8  

Värmekapacitet (kW) 

i Turbo-läge 
10.5  

C.O.P i smart läge 8.0  

C.O.P 15.6~7.3 15.5~7.5

C.O.P vid 50% kapacitet 11.8  

Prestanda vidDriftförhållande: Luft 15°C, Vatten 26 °C, Luftfuktighet 70 %

Värmekapacitet (kW) i 

Smart-läge 
6.3  

Värmekapacitet (kW) 

i Turbo-läge 
7.5  

C.O.P i smart läge 5.4  

C.O.P 7.1~4.9 

C.O.P vid 50% kapacitet 6.7  

Ljudtryck vid 1m dB(A) 38.5~45.5 38.6~46.9

Ljudtryckvid 50% kapacitet 

vid 1m dB(A) 
39.5 

Ljudtryck vid 10m dB(A) 18.5~25.5 18.6~26.9

Strömförsörjning 

Nominell ineffekt (kW) 

vid 15 °C lufttemp. 
0.18~1.53 0.22~1.8

Nominell ingångsström (A) 

vid 15 °C lufttemp. 
0.78~6.65 0.96~7.82

Rekommenderat vattenflöde 

(m3/h) 
2~4 

Vattenledning in-/utlopp 

(mm) 

Netto dimension LxBxH (mm) 799×432×650 893×432×650

Nettovikt (kg) 51 

1. Angivna varden galler under idealiska förhållanden: 

avser pool som använder tätt överdrag 15 maj 

2. Relaterade parametrar kan ibland andras av tekniska skal utan föregående meddelande.

Ytterligare information finns på märkskylten.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
IXR36 IXR46 IXR56 IXR66 

25~50 30~60 40~75 55~100 

-15~ 43 

vid driftförhållande: Luft 26 °C, Vatten 26 °C, Luftfuktighet 80 % 

11.3  14.0  18.0  22.0  

13.5  17.0  21.5  26.0  

8.5  7.7  7.5  8.0  

15.5~7.5 16.0~6.6 15.5~6.5 16.5~7.0 16.3~6.5

12.0  11.5  11.5  11.6  

vidDriftförhållande: Luft 15°C, Vatten 26 °C, Luftfuktighet 70 % 

7.5 9.5  12.0  15.0  

9.0  11.5  14.5  18.0  

5.5 5.2  5.2  5.6  

7.0~5.0 7.5~4.5 8.0~4.7 8.0~5.1 

6.7  6.8 7.0  7.0  

38.6~46.9 42.0~47.7 42.9~50.8 40.8~51.2 43.3~51.9

41.3  43.7  44.5  44.4  

18.6~26.9 22.0~27.7 22.9~30.8 20.8~31.2 23.3~31.9

230V/1 Ph/50Hz 

0.22~1.8 0.26~2.56 0.31~3.08 0.38~3.53 0.46~4.4

0.96~7.82 1.14~11.3 1.35~13.4 1.65~15.3 2.01~19.1

3~4 4~6 6.5~8.5 8~10 

1 ½” 

893×432×650 
939×432× 

650 

995×432× 

750 

1125×429× 

952 

1074×539×

61 65 70 98 

Angivna varden galler under idealiska förhållanden: Rekommenderad maximal poolvolym 

pool som använder tätt överdrag 15 maj - 31 augusti. 

Relaterade parametrar kan ibland andras av tekniska skal utan föregående meddelande. 

information finns på märkskylten.

ONER 
IXR80 IXR80T IXR110T 

65~120 65~120 90~160 

27.5  27.5  35.0  

32.0  32.0  40.0  

7.6  7.6  7.5  

16.3~6.5 16.3~6.5 16.3~6.6 

11.5  11.5  11.4  

18.5  18.5  24.5  

22.0  22.0  28.5  

5.5  5.5  5.3  

8.0~5.0 8.0~5.0 8.1~4.8 

7.0  7.0  6.9  

43.3~51.9 43.3~51.9 42.5~51.7 

46.4  46.4  43.8  

23.3~31.9 23.3~31.9 22.5~31.7 

400V/3 Ph/50Hz 

0.46~4.4 0.46~4.4 0.60~5.94 

2.01~19.1 0.66~6.35 0.87~8.57 

10~12 10~12 12~18 

1074×539× 

947 

1074×539× 

947 

1260×539× 

947 

102 111 126 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

1.1 Värmepumpen ska förvara och förflyttas i upprätt position.

1.2 Greppa inte vattenkopplingen nar värmepumpen förflyttas eftersom värmeväxlaren i
värmepumpen da kan ta skada. 

2. INSTALLATION OCH 

Värmepumpen ska installeras av en pooltekniker.

2.1. Innan värmepumpen installeras: 
2.1.1. De ingående och utgående vattenkopplingarna kan inte bara upp vikten av ledningar
eller by-pass utan att dessa måste stödjas underifrån.
 

 
 
2.1.2.For att garantera verkningsgraden vid uppvärmning ska vattenledningarna mellan
pool och värmepump inte vara längre an 10 meter.
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TEKNIKER 

1. TRANSPORT 

ska förvara och förflyttas i upprätt position. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Greppa inte vattenkopplingen nar värmepumpen förflyttas eftersom värmeväxlaren i

 

2. INSTALLATION OCH UNDERHÅLL

Värmepumpen ska installeras av en pooltekniker. 

2.1.1. De ingående och utgående vattenkopplingarna kan inte bara upp vikten av ledningar
pass utan att dessa måste stödjas underifrån. 

att garantera verkningsgraden vid uppvärmning ska vattenledningarna mellan
pool och värmepump inte vara längre an 10 meter. 

Greppa inte vattenkopplingen nar värmepumpen förflyttas eftersom värmeväxlaren i 

UNDERHÅLL 

2.1.1. De ingående och utgående vattenkopplingarna kan inte bara upp vikten av ledningar 

 

att garantera verkningsgraden vid uppvärmning ska vattenledningarna mellan 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

2.2. Installationsanvisningar 
2.2.1. Placering 

Poolvärmepumpen ska placeras på en lämplig plats med stabilt underlag med
dränerande material för kondensvatten som bildas i processen. Undvik för lång
ledningsdragning mellan värmepump och poolpump, helst mindre än 10 meter.
 
Poolvärmepumpen arbetar med stora luftflöden och kräver fritt utrymme runtom för att
fungera optimalt. Den får inte byggas in på något sätt eller placeras nära buskage så att
luftflödet begränsas och effekten reduceras. Se minsta mått till närmsta föremål enligt
ritning. Observera att samtliga min. mått inte kan hållas i installationen, då blir
värmepumpen för inbyggd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* MINSTA AVSTÅND 

Filter 

Vattenberedare 

Vattenbrytare 
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TEKNIKER 

Poolvärmepumpen ska placeras på en lämplig plats med stabilt underlag med 
dränerande material för kondensvatten som bildas i processen. Undvik för lång
ledningsdragning mellan värmepump och poolpump, helst mindre än 10 meter.

Poolvärmepumpen arbetar med stora luftflöden och kräver fritt utrymme runtom för att
Den får inte byggas in på något sätt eller placeras nära buskage så att

luftflödet begränsas och effekten reduceras. Se minsta mått till närmsta föremål enligt
ritning. Observera att samtliga min. mått inte kan hållas i installationen, då blir

 

 

dränerande material för kondensvatten som bildas i processen. Undvik för lång 
ledningsdragning mellan värmepump och poolpump, helst mindre än 10 meter. 

Poolvärmepumpen arbetar med stora luftflöden och kräver fritt utrymme runtom för att 
Den får inte byggas in på något sätt eller placeras nära buskage så att 

luftflödet begränsas och effekten reduceras. Se minsta mått till närmsta föremål enligt 
ritning. Observera att samtliga min. mått inte kan hållas i installationen, då blir 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

Installation By-pass 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bypass installation enligt alternativ 1

 
Bypass ska installeras för att kunna justera flödet genom 
optimal verkningsgrad. Bypass ventilerna gör det också möjligt att koppla bort poolvärmepumpen och 
ändå behålla cirkulation i systemet om behov uppstår.
Rekommenderat flöde enligt tabell i tekniska specifikationer. 
 
Idealiskt flöde ska ge en temperaturskillnad på 2°C mellan in
uppvärmningsfas. Temperaturskillnad visas i displayen. Vid för högt flöde isar förångaren
igen och går in avfrostningsläge upprepade gånger. Vid för lågt flöde slår värmepumpen av.
Bypass kan installeras på två olika sätt. Se bild och ritning alternativ 1 och 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalt flöde ska ge 2°C temperaturskillnad
mellan in- och utgående vatten. 
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TEKNIKER 

Bypass installation enligt alternativ 1 

Bypass ska installeras för att kunna justera flödet genom poolvärmepumpen för att få
optimal verkningsgrad. Bypass ventilerna gör det också möjligt att koppla bort poolvärmepumpen och 
ändå behålla cirkulation i systemet om behov uppstår. 
Rekommenderat flöde enligt tabell i tekniska specifikationer.  

öde ska ge en temperaturskillnad på 2°C mellan in- och utgående vatten i
uppvärmningsfas. Temperaturskillnad visas i displayen. Vid för högt flöde isar förångaren
igen och går in avfrostningsläge upprepade gånger. Vid för lågt flöde slår värmepumpen av.

pass kan installeras på två olika sätt. Se bild och ritning alternativ 1 och 2. 

Optimalt flöde ska ge 2°C temperaturskillnad 

poolvärmepumpen för att få 
optimal verkningsgrad. Bypass ventilerna gör det också möjligt att koppla bort poolvärmepumpen och 

och utgående vatten i 
uppvärmningsfas. Temperaturskillnad visas i displayen. Vid för högt flöde isar förångaren 
igen och går in avfrostningsläge upprepade gånger. Vid för lågt flöde slår värmepumpen av. 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

Installation By-pass 
 

Alternativ 1 
Vanlig installation när bypass 
installeras 
direkt bakom poolvärmepumpen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endast ventil 3 justeras för att få rätt 
flöde genom värmepumpen 
 

 

 

Alternativ 2 
Vanlig installation när bypass installeras i maskinrummet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endast ventil 1 justeras för att 
få rätt flöde genom 
värmepumpen 
 

Tänk på att avståndet mellan värmepumpen och väggen ska minst var som skrivs i manualen
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Vanlig installation när bypass installeras i maskinrummet.      

Tänk på att avståndet mellan värmepumpen och väggen ska minst var som skrivs i manualen

Poolvärmepump 

Tänk på att avståndet mellan värmepumpen och väggen ska minst var som skrivs i manualen 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ovan data är föremål för ändring utan förvarning.

2.2.2. Installation av värmepumpen. 
①Värmepumpen skall monteras på ett stabilt underlag som håller för dess vikt.
②Tillse att underlaget är vattentåligt och lätt att hålla rent.
③Observera att värmepumpen släpper ut kondensvatten på undersidan nar den kors.
Montera dräneringsröret i dräneringshålet (på värmepumpens undersida) och led bort
kondensvattnet från värmepumpen. 
 
2.2.3. Elinstallation 
①Elinstallationen måste utföras av en behörig elektr
②El-matningen ska överensstämma med produkternas märkspänning.
③Se till att värmepumpen är korrekt jordad och ansluten över jordfelsbrytare.
 
 
 
 
 

ENHET=MM 

M
O

D
E

L
L

 

IXR26 

IXR36 

IXR46 

IXR56 

IXR66 

IXR80 

IXR80T 

IXR110T 
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 Ovan data är föremål för ändring utan förvarning.
 

Värmepumpen skall monteras på ett stabilt underlag som håller för dess vikt. 
Tillse att underlaget är vattentåligt och lätt att hålla rent. 

värmepumpen släpper ut kondensvatten på undersidan nar den kors.
Montera dräneringsröret i dräneringshålet (på värmepumpens undersida) och led bort

Elinstallationen måste utföras av en behörig elektriker i enlighet med kopplingsschemat.
matningen ska överensstämma med produkternas märkspänning. 

Se till att värmepumpen är korrekt jordad och ansluten över jordfelsbrytare. 

A B C D Och F 

407 434 390 432 799 300 

407 528 390 432 893 280 

407 574 390 432 939 350 

407 630 390 432 995 460 

404 760 384 429 1125 600 

514 710 493 539 1074 640 

514 710 493 539 1074 640 

514 900 493 539 1264 650 

 

 

värmepumpen släpper ut kondensvatten på undersidan nar den kors. 
Montera dräneringsröret i dräneringshålet (på värmepumpens undersida) och led bort 

iker i enlighet med kopplingsschemat. 

G H 

74 650 

74 650 

74 650 

74 750 

74 952 

74 947 

74 947 

74 947 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

 1. Ansluta matningskabeln 

 2. Kopplingsschema 

 

 

 

OBSERVERA: 

A. För strömförsörjning: 230V 50Hz

Fördelningslåda (kundpreparerad) 

Strömförsörjning 

230V 50 Hz 

 Jordf.brytare 

Fördelningslåda (kundpreparerad) 

Strömförsörjning 

230V 50 Hz Jordf.brytare

B. För strömförsörjning: 400V 50Hz

Jordning 

Jordning 
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A. För strömförsörjning: 230V 50Hz 

Nätkabel 
Kopplingsschema for värmepump

Nätkabel 
Kopplingsschema for värmepump

Jordf.brytare 

B. För strömförsörjning: 400V 50Hz 

Fuse 

Fuse 

Ta bort de 2 skruvarna på h①

panelen med en stjärnskruvmejsel. Ta bort 
den 
nedre halvan av panelen. 

Skruva loss de 3 skruvarna ②

lock. 
Anslut kontakterna③

kopplingsschemat. 

 

 

 

for värmepump 

Kopplingsschema for värmepump 

högra sidan av①  
panelen med en stjärnskruvmejsel. Ta bort 

 på el ② -dosans 

a enligt ③



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

Måste vara fast kabelansluten, ingen kontakt tillåts

3. Alternativ för skyddsanordningar och kabelspecifikation

Modell IXR2

Jordfels- 
brytare 

Klassad Nuvarande A 12.0

Märkström mA 30

Säkring A 12.0

Nätsladd(mm2) 3×2,5

Signalkabel(mm2) 3×0,5

 

OBS: Ovanstående data är anpassad till nätsladd ≤ 10m. Om nätkabeln >10m måste tråddiameter ökas. 
Signalkabeln kan förlängas till 50m som mest. 

1.3.Test efter installationen 

Kontrollera all ledningsdragning noggrant innan
 
2.3.1.Inspektion innan användning

 Kontrollera installationen av h①

rördragningsritningen 
 Kontrollera ledningsdragninge②

 Kontrollera att sp③ änningsmatningen ar korrekt ansluten
 Kontrollera att det inte finns n④

2.3.2.Test 
 Starta alltid poolpumpen f① öre v

poolpumpen. 
 Starta poolpumpen och kontro②

strömmen, tryck på värmepumpens P
termostaten. 

 For att skydda v③ ärmepumpen ar den utrustad med f
värmepumpen startas startar fläkten och k

 Kontrollera att v④ ärmepumpen inte avger onormala ljud efter start.

2.4. Underhåll och vinterförberedelse

2.4.1 Underhåll   

Underhållet bör utföras en gång per år av 

� Stäng av strömförsörjningen till 
värmepump före rengöring, 
undersökning och reparation. 
Rör inte elektroniska 
komponenter tills dess att lysdioden
indikationslampor på kontrollpanelen

� Vänligen rengör förångaren med rengöringsmedel eller rent vatten, använd ALDRIG bensin, 
ellerandra vådliga kemikalier 
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kabelansluten, ingen kontakt tillåts. 

r skyddsanordningar och kabelspecifikation 

R26 IXR36 IXR46 IXR56 IXR66 IXR80 

12.0 15.0 19.0 22.5 24.5 28.5 

 30 30 30 30 30 

12.0 15.0 19.0 22.5 24.5 28.5 

3×2,5 3×2,5 3×4 3×4 3×6 3×6 

3×0,5 3×0,5 3×0,5 3×0,5 3×0,5 3×0,5 

OBS: Ovanstående data är anpassad till nätsladd ≤ 10m. Om nätkabeln >10m måste tråddiameter ökas. 
Signalkabeln kan förlängas till 50m som mest.  

Kontrollera all ledningsdragning noggrant innan värmepumpen slås på. 

ndning 
hela v① ärmepumpen och rörkopplingarna enligt

en enligt kopplingsschemat samt jordanslutni②

ningsmatningen ar korrekt ansluten 
n④ ågot hinder framfor värmepumpens luftintag och 

re värmepumpen och stäng av värmepumpen fö

oller② a om det förekommer vattenläckage. Slå 
rmepumpens PÅ/AV-knapp och stall in önskad temperatur p

rmepumpen ar den utrustad med fördröjd start-funktion. Nar
kten och körs i 3 minuter därefter startar kompressorn.

rmepumpen inte avger onormala ljud efter start. 

vinterförberedelse 

Underhållet bör utföras en gång per år av pooltekniker.  

lysdioden 
kontrollpanelen släcks. 

Vänligen rengör förångaren med rengöringsmedel eller rent vatten, använd ALDRIG bensin, 

IXR80T IXR110T 

11.3 15.0 

30 30 

11.3 15.0 

5×2,5 5×2,5 

3×0,5 3×0,5 

OBS: Ovanstående data är anpassad till nätsladd ≤ 10m. Om nätkabeln >10m måste tråddiameter ökas. 

rkopplingarna enligt 

ingen②  

rmepumpens luftintag och -utsläpp 

öre 

 på 
nskad temperatur på 

funktion. Nar 
refter startar kompressorn. 

Vänligen rengör förångaren med rengöringsmedel eller rent vatten, använd ALDRIG bensin, thinner 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

 

� Kontrollera skruvar, kablar och anslutningar regelbundet.
2.4.2 Vinterförbereda 

Under vintersäsongen när poolen är stängd, bryt 
du använder värmepumpen under 2°C, 

  

 

 

 
 
 
 
 

3. FELSÖKNING AV ENKLAR

FEL 

Värmepumpen går inte 

Ingen 

Strömbrytaren är avstängd

Utlöst säkring

Jordfelsbrytaren är 

Fläkt körs men värmen 
är otillräcklig  

Förångare

Luftut

3 minuters startfördröjning

Normal displayvisning, 
men ingen värme 

Inställd

3 minuters startfördröjning

Om ovanstående lösningar inte fungerar kontaktar du installatören och uppger detaljerad information
och modellnummer. Försök inte reparera den själv.

OBS! Försök inte
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, kablar och anslutningar regelbundet. 

poolen är stängd, bryt strömförsörjning och dränera vatten ur värmepumpen.När 
du använder värmepumpen under 2°C, se till att det alltid finns vattenflöde. 

FELSÖKNING AV ENKLARE FEL 

ORSAK LÖSNING

Ingen spänningsmatning Kontrollera inkommande 

Strömbrytaren är avstängd Slå på strömmen

Utlöst säkring Kontrollera och byt säkring

Jordfelsbrytaren är av Kontrollera och slå på jordfelsbrytaren

örångarenär blockerad Ta bort hindren

Luftutsläppär blockerat Ta bort hindren

3 minuters startfördröjning Avvakta start 

ställd temp. för lågt  Ställ in rätt temp.

3 minuters startfördröjning Avvakta start 

Om ovanstående lösningar inte fungerar kontaktar du installatören och uppger detaljerad information
och modellnummer. Försök inte reparera den själv. 

örsök inte att reparera värmepumpen på egen hand

 

 

 

 

Viktigt: 

Skruva av vattenunionen från inloppsröret 
för att låta vattnet rinna ut. Kontrollera 
därefter att den är helt tom på vatten.
Om det finns vatten kvar i värmeväxlaren 
kommer den att frysa sönder. 
 

strömförsörjning och dränera vatten ur värmepumpen.När 

 

LÖSNING 

Kontrollera inkommande spänning 

Slå på strömmen 

Kontrollera och byt säkringen 

Kontrollera och slå på jordfelsbrytaren 

Ta bort hindren 

Ta bort hindren 

temp. 

Om ovanstående lösningar inte fungerar kontaktar du installatören och uppger detaljerad information 

på egen hand 

Skruva av vattenunionen från inloppsröret 
för att låta vattnet rinna ut. Kontrollera 
därefter att den är helt tom på vatten. 
Om det finns vatten kvar i värmeväxlaren 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

Nej. VISA 

1 E3 Inget vattenflöde

2 E5 Skydd for onormal spänningsmatning

3 E6 
For stor temperaturskillnad mellan inlopps
utloppsvatten (otillräckligt vattenflödesskydd)

4 Eb Omgivningstemperaturen 

5 Ed Frostskyddspåminnelse

Nej. Visa 

1 E1 Skydd för högt 

2 E2 Skydd för lågtgastryck

3 E4 3-fasföljdsskydd (endast tre fas

4 E7 Vattenutlopp

5 E8 Hög gasertemp

6 Ea Överhettningsskydd för förångare

7 P0 Fel på styrsystemets kommunikation

8 P1 Fel på temperaturgivare för vattenintaget

9 P2 Fel på temperaturgivare för vattenutloppet

10 P3 Fel på temperaturgivare för gasutloppet

11 P4 Fel på temperaturgivare för förångare

12 P5 Fel på temperaturgivare för gasretur

13 P6 Fel på temperaturgivare for värmeväxlare

14 P7 Fel på omgivningstemperaturgivare

15 P8 Fel på temperaturgivare for kylare

16 P9 Fel på givare for strömstyrka

17 Pa Omstart av minnesfel

18 F1 Fel på kompressor

19 F2 Fel på strömförsörjning (nätenheten)

20 F3 Fel vid kompressor

21 F4 Fel på kompressorns gång

22 F5 Överströmsskydd för kompressormodul

23 F6 Överhettningsskydd för kompressormodul

24 F7 Strömskydd

25 F8 Överhettnings

26 F9 Fel på fläktmotor

27 Fb Kondensatorströmskydd

28 Sedan Nätenhetenöverströmsskydd
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4. FELKOD 
NOT-FELBESKRIVNING 

enflöde 

Skydd for onormal spänningsmatning 

For stor temperaturskillnad mellan inlopps- och 
utloppsvatten (otillräckligt vattenflödesskydd) 

Omgivningstemperaturen är för hög eller för lågt 

Frostskyddspåminnelse 

Felbeskrivning 

Skydd för högt gastryck 

Skydd för lågtgastryck 

fasföljdsskydd (endast tre fasmodeller) 

Vattenutloppstemperatur för hög eller för lågt 

asertemperatur 

Överhettningsskydd för förångare(endast vidkylläge) 

Fel på styrsystemets kommunikation 

Fel på temperaturgivare för vattenintaget 

Fel på temperaturgivare för vattenutloppet 

på temperaturgivare för gasutloppet 

Fel på temperaturgivare för förångare 

Fel på temperaturgivare för gasretur 

Fel på temperaturgivare for värmeväxlare 

Fel på omgivningstemperaturgivare 

Fel på temperaturgivare for kylare 

Fel på givare for strömstyrka 

Omstart av minnesfel 

Fel på kompressorns drivmodul  

Fel på strömförsörjning (nätenheten) 

Fel vid kompressordrift 

Fel på kompressorns gång 

Överströmsskydd för kompressormodul 

Överhettningsskydd för kompressormodul 

Strömskydd 

Överhettningsskydd för kylare 

Fel på fläktmotor 

Kondensatorströmskydd 

Nätenhetenöverströmsskydd 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

TILLÄGG 1: VÄRMEPRIO

KOPPLINGSSCHEMA (TIL
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TILLÄGG 1: VÄRMEPRIORITET

KOPPLINGSSCHEMA (TILLVAL)

 

TET 

LVAL) 

 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

TILLÄGG 2: 

KOPPLINGSSCHEMA 
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TILLÄGG 2: VÄRMEPRIORITET 

KOPPLINGSSCHEMA (TILLVAL)

VÄRMEPRIORITET 

(TILLVAL) 

 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

TILLÄGG 3: 

KOPPLINGSSCHEMA 
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TILLÄGG 3: VÄRMEPRIORITET 

KOPPLINGSSCHEMA (TILLVAL)

 

 

 

VÄRMEPRIORITET 

(TILLVAL) 

 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

5. WIFI INSTÄLLNING

1) APP Ladda ner   

 
Android mobil vänligen ladda ner från 

2) Registrering av konto   

a) Registrering av Mobiltelefonnummer/E
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5. WIFI INSTÄLLNING 

Android mobil vänligen ladda ner från                iphone vänligen ladda ner från

 

Registrering av Mobiltelefonnummer/E-post 

 

iphone vänligen ladda ner från 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

 

b) Mobiltelefonnummer registrering

3) Skapa familj    

Vänligen ställ in familjenamn och välj rum för enhet
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Mobiltelefonnummer registrering 

Vänligen ställ in familjenamn och välj rum för enhet 

 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

4)  APP-bindning   

Vänligen se till att din mobiltelefon har anslutit wifi

a) Wifi-anslutning: 

Tryck i 3 sekunder efter skärmen låsa upp, kommer att blinka för att komma in Wifi bindande program. 

 

b) Klicka på "Lägg till enhet", följ indikering för att avsluta bindningen. 

gång Wifi-anslutning framgång.

c) Om connect misslyckas, vänligen kontrollera att ditt nätverksnamn och lösenord är korrekt. Och 

din router, mobiltelefon och enhet är så nära som möjligt.

d) Rebinding för wifi (När wifi

Tryck i 10 sekunder, kommer att blinka långsamt i 60 sekunder. Då kommer att vara avstängd. 

Den ursprungliga bindningen kommer att tas bort. Följ steg ovan för återbindning.

Anmärkningar: Vänligen se till att routern är konfigurerad på 2.4G.
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Vänligen se till att din mobiltelefon har anslutit wifi 

Tryck i 3 sekunder efter skärmen låsa upp, kommer att blinka för att komma in Wifi bindande program. 

 

Klicka på "Lägg till enhet", följ indikering för att avsluta bindningen. 

anslutning framgång. 

connect misslyckas, vänligen kontrollera att ditt nätverksnamn och lösenord är korrekt. Och 

din router, mobiltelefon och enhet är så nära som möjligt. 

Rebinding för wifi (När wifi-lösenordet ändras eller nätverkskonfiguration ändras):

kommer att blinka långsamt i 60 sekunder. Då kommer att vara avstängd. 

Den ursprungliga bindningen kommer att tas bort. Följ steg ovan för återbindning.

Anmärkningar: Vänligen se till att routern är konfigurerad på 2.4G. 

Tryck i 3 sekunder efter skärmen låsa upp, kommer att blinka för att komma in Wifi bindande program. 

displayen på skärmen 

connect misslyckas, vänligen kontrollera att ditt nätverksnamn och lösenord är korrekt. Och 

lösenordet ändras eller nätverkskonfiguration ändras): 

kommer att blinka långsamt i 60 sekunder. Då kommer att vara avstängd. 

Den ursprungliga bindningen kommer att tas bort. Följ steg ovan för återbindning.  



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

5) Drift 

För värmepump med Endast Värmefunktion
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Värmefunktion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dubbel temperatur 
 
 
 

 
 
 
 
 

Havet       

dela enheter 

En  

status för Uppvärmning 

Värmekapacitet 

Procent 

Den nuvarande 

Pool 

vattentemperatur 

Inställningen 

Temperatur 

Timer 

Välj Smart/ 

Tystnad/Turbo-läge Läge 

Av/av 

Välj /°F℃  



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

6) Dela enheter till dina familjemedlemmar  

Efter bindning, om dina familjemedlemmar också vill styra enheten.

Vänligen låt dina familjemedlemmar registrera APP först, och sedan administratören kan fungera enligt 

nedan: 
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Dela enheter till dina familjemedlemmar   

Efter bindning, om dina familjemedlemmar också vill styra enheten. 

Vänligen låt dina familjemedlemmar registrera APP först, och sedan administratören kan fungera enligt 

 

Vänligen låt dina familjemedlemmar registrera APP först, och sedan administratören kan fungera enligt 

 

 



 FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

 
Då kan dina familjemedlemmar logga in enligt nedan:
 

 

Kallelse: 1. Väderprognosen är bara som referens.

2. APP är föremål för uppdatering utan förvarning.
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Då kan dina familjemedlemmar logga in enligt nedan: 

 

Kallelse: 1. Väderprognosen är bara som referens. 

2. APP är föremål för uppdatering utan förvarning. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du väljer Fairland TurboSilence Inverter. 
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