
 

 

 

Tack för att du har valt HeatForce Inverter-Plus värmepump 

INSTALLATIONS- OCH 
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Den här handboken innehåller nödvändig information för produktens installation, användning och underhåll.
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Varning:
a. Läs följande tips innan installation, användning och underhåll.
b. Installation, borttagning och underhåll måste utföras av professionell personal i enlighet
med instruktionerna.
c. Gasläckagetest måste göras före och efter installationen.

1. Användning

a. Det måste installeras eller tas bort av proffs, och det är förbjudet att demontera och
montera igen utan tillstånd.
b. Placera inte hinder framför värmepumpens luftinlopp och utlopp.

1.Installation

a. Denna produkt måste hållas borta från alla eldkällor.

b. Installationen får inte göras i en stängd miljö eller inomhus och måste hållas väl
ventilerad.

c. Rengör helt innan svetsning, fältsvetsning är inte tillåtet, svetsning
av professionell personal. 
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Varning: 
a. Läs följande tips innan installation, användning och underhåll.
b. Installation, borttagning och underhåll måste utföras av professionell personal i enlighet

ckagetest måste göras före och efter installationen.

a. Det måste installeras eller tas bort av proffs, och det är förbjudet att demontera och

b. Placera inte hinder framför värmepumpens luftinlopp och utlopp.

a. Denna produkt måste hållas borta från alla eldkällor.

b. Installationen får inte göras i en stängd miljö eller inomhus och måste hållas väl

c. Rengör helt innan svetsning, fältsvetsning är inte tillåtet, svetsningen får endast utföras

b. Installation, borttagning och underhåll måste utföras av professionell personal i enlighet

a. Det måste installeras eller tas bort av proffs, och det är förbjudet att demontera och

b. Placera inte hinder framför värmepumpens luftinlopp och utlopp.

b. Installationen får inte göras i en stängd miljö eller inomhus och måste hållas väl

en får endast utföras 



d. Installationen måste stoppas om gasläckage sker, och enheten måste återlämnas till ett
professionellt underhållscenter.

3. Transport och lagring

a. Tätning är inte tillåten under transport
b. Transport av gods med konstant hastighet behövs för att undvika plötslig acceleration
eller plötslig bromsning för att minska kollisionen av varor.
c. Enheten får inte förvaras i närheten av brandkällor.
d. Lagringsplatsen måste vara ljus, bred, öppen oc
krävs. 

4. Underhållsmeddelande

a. Om underhåll eller skrotning krävs, kontakta ett auktoriserat servicecenter i närheten
b. Kvalifikationskrav
Alla operatörer som kasserar gas måste vara kvalificerade genom giltig
utfärdats av professionella byrå.
Vänligen uppfylla kraven från tillverkaren vid underhåll eller påfyllning av gas. se den
tekniska servicemanualen.
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d. Installationen måste stoppas om gasläckage sker, och enheten måste återlämnas till ett
professionellt underhållscenter.

Transport och lagring

a. Tätning är inte tillåten under transport
. Transport av gods med konstant hastighet behövs för att undvika plötslig acceleration

eller plötslig bromsning för att minska kollisionen av varor. 
c. Enheten får inte förvaras i närheten av brandkällor.
d. Lagringsplatsen måste vara ljus, bred, öppen och god ventilation, ventilationsutrustning

Underhållsmeddelande

a. Om underhåll eller skrotning krävs, kontakta ett auktoriserat servicecenter i närheten

Alla operatörer som kasserar gas måste vara kvalificerade genom giltig
utfärdats av professionella byrå.
Vänligen uppfylla kraven från tillverkaren vid underhåll eller påfyllning av gas. se den

d. Installationen måste stoppas om gasläckage sker, och enheten måste återlämnas till ett

. Transport av gods med konstant hastighet behövs för att undvika plötslig acceleration

h god ventilation, ventilationsutrustning 

a. Om underhåll eller skrotning krävs, kontakta ett auktoriserat servicecenter i närheten

Alla operatörer som kasserar gas måste vara kvalificerade genom giltig certifiering som

Vänligen uppfylla kraven från tillverkaren vid underhåll eller påfyllning av gas. se den
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För användare 

1. ALLMÄN INFORMATION:

1.1. Innehåll: 

Kontrollera att följande delar medföljer produkten. 

1.2. Driftförhållanden och temperaturområde: 

RUBRIK TEMPERATUROMRÅDE 

Drifttemperatur Lufttemperatur -7–43°

Temperaturinställning Uppvärmning 18–40° 

Värmepumpen fungerar optimalt i en omgivningstemperatur på 15 C–25 C 

1.3. Fördelar med olika driftlägen: 

Värmepumpen har två driftlägen: Smart och Silence. De är optimerade för olika förhållanden 

LÄGE REKOMMENDATION FÖRDELAR 

Smart läge 

Använd som standard 

Värmekapacitet: 20 % till 100 % kapacitet 

Intelligent optimering 

Snabb uppvärmning 

Tyst läge (Silence) 

Används när man önskar tystare gång. 

Värmekapacitet: 20 % till 80 % kapacitet 

Ljudnivå: 3 dB (A) lägre än läget Smart. 
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För användare 

1.4. Påminnelse: 

Värmepumpen har en minnesfunktion vid avstängning, när den slås på igen 

startar värmepumpen om i förinställt läge. 

1.4.1. Värmepumpen får endast användas för att värma upp poolenvatten. 

1.4.2. Greppa inte vattenanslutningen när du flyttar värmepumpen eftersom värmeväxlaren 
i värmepumpen kan skadas. 

1.4.3. Placera inga föremål framför värmepumpens luftintag eller luftutsläpp. 

1.4.4. Placera inte främmade föremål framför luftintaget eller -utsläppet eftersom det sänker 
verkningsgraden eller kan stoppa värmepumpen helt. 

1.4.5. Använd inte eller lagra brännbar gas eller vätska, t.ex. förtunningsmedel, färg och 
bränsle, nära värmepumpen för att undvika brand. 
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För användare 

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 placerad utom räckhåll för barn. 

1.4.8. Stäng av spänningsmatningen vid åskväder. 

1.4.9. Observera att följande koder inte innebär något fel på produkten. 

KODER 

Inget vattenflöde 

Frostskyddspåminnelse 

Utanför temperatur området för drift 

Otillräckligt vattenflöde eller blockerad pump 

Onormal spänningsmatning 
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För användare 

2. ANVÄNDNING

2.1. Innan du startar värmepumpen 

① För längre livslängd, se till att poolpumpen slås på innan värmepumpen slås på och att
poolpumpen slås av efter värmepumpen slås av.

② Kontrollera att vattenrören inte läcker, lås sedan upp skärmen och tryck på för att 
slå på värmepumpen.

2.2. Användningsinstruktioner 

SYMBOL STÅR FÖR FUNKTION 

PÅ/AV Värmepump På/Av 

Lås upp Håll nedtryckt i 3 sekunder för att låsa upp/låsa skärmen 

Varvtal Välj lägena Smart/Silence 

Upp/Ned Justera inställd temperatur. 

Anm.: 

① Skärmlås:

a. Om skärmen inte används på 30 sekunder aktiveras skärmlåset.

b. När värmepumpen är avstängd är skärmen mörk och visar ”0%”.

c. Håll  nedtryckt i 3 sekunder för att låsa och släcka skärmen 



För användare 

② Låsa upp skärmen:

a. Håll  nedtryckt i 3 sekunder för att låsa upp och t

b. Skärmknapparna aktiveras först när skärmen är upplåst.

2.Slå på strömmen: Tryck på

värmepumpen.

3.Justera inställd temperatur: När skärmen är upp

justera den inställda temperaturen.

4.Val av lägena Smart/Silence:

① Smart-läget aktiveras som standard när värmepump

② Tryck på  för att välja Silence

(Förslag: välj Smart-läget för initial uppvärmning.)

Inloppsvattnets 

temp. 

Utloppsvattnets 

temp. 
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nedtryckt i 3 sekunder för att låsa upp och tända skärmen. 

Skärmknapparna aktiveras först när skärmen är upplåst.

Värme 

Kompressor Uppvärmningskapacitet i procent

Wifianslutning 

Inkommandevatten 

Utgåendevatten 

 i 3 sekunder för att tända skärmen. Tryck sedan på

Justera inställd temperatur: När skärmen är upplåst trycker du på  eller 

justera den inställda temperaturen. 

läget aktiveras som standard när värmepumpen är påslagen, och på skärmen visas

för att välja Silence-läget, och på skärmen visas då . 

läget för initial uppvärmning.) 

Uppvärmningskapacitet i procent 

i 3 sekunder för att tända skärmen. Tryck sedan på  för att slå på 

 för att visa eller 

en är påslagen, och på skärmen visas . 

Lägena 

Smart/Silence 
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För användare 

5.Avfrostning

a. Automatisk avfrostning: När värmepumpen avfrostar blinkar . När avfrostningen är klar slutar 

 att blinka. 

b. Manuell avfrostning När värmepumpen värmer upp trycker du samtidigt på  och  i 5 sekunder 

för att starta manuell avfrostning.  blinkar då. När avfrostningen är klar slutar  att blinka.  

(Anm.: De manuella avfrostningsintervallen ska vara mer än 30 minuter och kompressorn ska köras i mer 

än 10 minuter.)  

6.Wifiinställning

Vänligen se den sista sidan.

2.3. Underhåll och vinterförberedelse 

2.3.1. Underhåll vid behov (minst två gånger per år) 

Kom ihåg att stänga av spänningsmatningen till värmepumpen 

� Rengör förångaren med hushållsrengöringsmedel eller rent vatten. Använd ALDRIG 
bensin, förtunningsmedel eller liknande produkter. 

� Kontrollera bultar, kablar och anslutningar regelbundet. 

2.3.2. Vinterförberedelse 

Under vintersäsongen, då poolen inte används, bryter du spänningsmatningen och 
dränerar värmepumpen på vatten. Om värmepumpen används när temperaturen 
understiger 2 ℃ måste du säkerställa att vattnet cirkulerar kontinuerligt. 

Viktigt: 

Skruva loss rörkopplingen till 

vatteninloppet så att vattnet rinner ut och 

förvissa dig om att den är tom. 

Om vattnet i värmeväxlaren fryser under 

vintern tar värmepumpen skada. 
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För användare 

3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell IPHR26 IPHR33 IPHR40 IPHR55 

Namn 

2900305 

HeatForce 

Inverter Plus 

73 

2900310 

HeatForce 

Inverter Plus 

90 

2900315 

HeatForce 

Inverter Plus 

105 

2900325 

HeatForce 

Inverter Plus 

140 

Rekommenderad poolvolym(m3) 25~45 30~55 35~65 50~95 

Lufttemperatur vid drift (°C) -7–43

Driftförhållanden: Luft 26 °C, Vatten 26 °C, Luftfuktighet 80 % 

Värmekapacitet (kW) 10,5 13,0 15,0 20,5 

C.O.P (Värmefaktor) 15,0~7,4 15,4~7,3 15,5~6,7 15,3~6,0 

C.O.P vid 50 % kapacitet 11,0 11,0 10,9 10,7 

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

Uppvärmningskapacitet (kW) 7,3 9,0 10,5 14,0 

C.O.P (Värmefaktor) 7,7~4,8 7,7~4,8 7,8~4,6 7,7~4,4 

C.O.P vid 50 % kapacitet 6,8 6,8 6,6 6,3 

Nominell ineffekt (kW) 

vid 15 °C lufttemp. 
0,19~1,5 0,23~1,81 0,27~2,2 0,36~3,18 

Nominell ingångsström (A) 

vid 15 °C lufttemp. 
0,83~6,5 1,00~7,87 1,17~9,6 1,57~13,8 

Spänningsmatning 230 V/1-fas/50 Hz 

Rekommenderat vattenflöde 

(m³/h) 
3~4 4~6 5~7 8~10 

Ljudtryck 1 m dB(A) 38,6~49,9 42,1~50,7 41,3~55,0 40,9~54,2 

Ljudtryck 10m dB(A) 18,6~29,9 22,1~30,7 21,3~35,0 20,9~34,2 

Vattenledning in-/utlopp (mm) 50 

Nettomått LxBxH (mm) 894×359×648 954×359×648 954×359×648 954×429×755 

Nettovikt (kg) 49 50 52 68 

1. Angivna värden gäller under idealiska förhållanden: Pool med isotermisk övertäckning, 
filtreringssystemet körs minst 15 timmar per dag 
2. Relaterade parametrar kan ibland ändras av tekniska skäl utan föregående meddelande. 
Ytterligare information finns på märkskylten. 
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FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

1. TRANSPORT

1.1. Värmepumpen ska förvaras och förflyttas i upprätt 

1.2. Greppa inte vattenkopplingen när värmepumpen förflyttas eftersom värmeväxlaren i 
värmepumpen då kan ta skada. 

2. INSTALLATION OCH UNDERHÅLL

Värmepumpen måste installeras av en kvalificerad tekniker. 

2.1. Innan värmepumpen installeras: 

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

2.1.2.För att garantera verkningsgraden vid uppvärmning ska vattenledningarna mellan pool 
och värmepump inte vara längre än 10 meter. 
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FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

2.2. Installationsanvisningar 

2.2.1. Placering och storlek 

 Värmepumpen ska installeras på en lämplig plats med god ventilation, se minsta 

avstånd till omgivning nedan. 

* MINIMUM DISTANCE

Filter 

Water processor 

Water switch 
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FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

※ Ovanstående data kan ändras utan föregående meddelande. 

2.2.2.  Installation av värmepumpen. 
� Värmepumpen skall monteras på ett underlag som håller för dess vikt och vara stabilt. 
� Tillse att underlaget är vattenbeständigt och lätt att hålla rent. 
� Observera att värmepumpen släpper ut kondensvatten på undersidan när den körs. 

Montera dräneringsröret i dräneringshålet (på värmepumpens undersida) och led bort 
kondensvattnet från värmepumpen. 

2.2.3.  Ledningar, skyddsanordningar och kablar 
� El -matningen ska överensstämma med produkternas märkspänning. 
� Se till att värmepumpen är korrekt jordad. 
� Elinstallationen måste utföras av en behörig elektriker i enlighet med kopplingsschemat. 
� Ställ in jordfelsbrytaren eller säkringen enligt lokala regler (jordfelsström ≤ 30 mA). 

 
A B C D E F G H 

334 590 318 359 894 290 74 648 

334 590 318 359 954 280 74 648 

334 590 318 359 954 340 74 648 

404 590 388 429 954 460 74 755 

Storlek (mm) 

Modell 

2900305  HeatForce 
Inverter plus 73

2900310 HeatForce 
Inverter plus 90

2900315HeatForce 
Inverter plus 105 

2900325 HeatForce 
Inverter plus 140
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FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

1. Ansluta matningskabeln

Anmärkning: För modellen IPHR15-33  måste panelen på baksidan öppnas vid nätanslutning. I övrigt 
är instruktionerna som ovan. 

2. Kopplingsschema

Anmärkning: 

Måste vara hårdkopplad ，ingen plugg tillåten. 

� För säker användning under vintern rekommenderar vi att värmeprioriteringsfunktionen
installeras.

� Detaljerat kopplingsschema finns i bilaga 1.

①Ta bort de 2 skruvarna på högra sidan av

panelen med en stjärnskruvmejsel. Ta bort den 

nedre halvan av panelen. 

②Skruva loss de 3 skruvarna på el -dosans

lock. 

③Anslut kontakterna enligt kopplingsschemat.

A. För spänningsmatning:  230 V  50 Hz

Fördelningslåda (kundpreparerad) 

Nätkabel
Kopplingsschema för värmepump

Matning 

230 V 50 Hz 
Jordf.brytare

Säkring
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FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

3. Alternativ för skyddsanordningar och kabelspecifikation

MODELL IPHR26 IPHR33 IPHR40 IPHR55 

NAMN 

2900305 

HeatForce 

Inverter Plus 

73 

2900310 

HeatForce 

Inverter Plus 

87 

2900315 

HeatForce 

Inverter Plus 

105 

2900325 

HeatForce 

Inverter Plus 

140 

Jordfels
brytare 

Märkström  A 12,0 14,5 16,5 21.0 

Jordfelsström 
mA 

30 30 30 30 

Säkring  A 12,0 14,5 16,5 21.0 

Nätkabel  (mm2) 3×2,5 3×2,5 3×2,5 3×4,0 

OBSERVERA: Ovanstående data gäller för nätkabel ≤ 10 m. Om den är>10 m måste tråddiametern ökas.  

2.3.  Test efter installation 

Kontrollera all ledningsdragning noggrant innan värmepumpen slås på. 

2.3.1.Inspektion innan användning 
� Kontrollera installationen av hela värmepumpen och rörkopplingarna enligt 

rördragningsritningen 
� Kontrollera ledningsdragningen enligt kopplingsschemat samt jordanslutningen 
� Kontrollera att spänningsmatningen är korrekt ansluten 
� Kontrollera att det inte finns något hinder framför värmepumpens luftintag och -utsläpp 

2.3.2.Test 
� Starta alltid poolpumpen före värmepumpen och stäng av värmepumpen före 

poolpumpen. 
� Starta vattenpumpen och kontrollera om det förekommer vattenläckage. Slå på 

strömmen, tryck på värmepumpens PÅ/AV-knapp och ställ in önskad temperatur på 
termostaten. 

� För att skydda värmepumpen är den utrustad med fördröjd start-funktion. När 
värmepumpen startas startar fläkten och körs i 3 minuter därefter startar kompressorn. 

� Kontrollera att värmepumpen inte avger onormala ljud efter start. 
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FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

2.4.  Underhåll och vinterförberedelse 

2.4.1 Årligt underhåll 

Underhåll ska utföras en gång per år av en kvalificerad tekniker. 

� Stäng av värmepumpens 
spänningsmatning innan rengöring, 
undersökning och reparation. 
Rör inte de elektroniska 
komponenterna förrän indikerings- 
 lamporna på kretskortet har släckts. 

� Rengör förångaren med hushållsrengöringsmedel eller rent vatten. Använd ALDRIG 
bensin, förtunningsmedel eller liknande produkter. 

� Kontrollera bultar, kablar och anslutningar regelbundet. 

2.4.2 Vinterförberedelse 
Under vintersäsongen, då poolen inte används, bryter du spänningsmatningen och 
dränerar värmepumpen på vatten. Om värmepumpen används när temperaturen 
understiger 2 ℃ måste du säkerställa att vattnet hela alltid cirkulerar. 

3. FELSÖKNING AV VANLIGA FEL

FEL ORSAK LÖSNING 

Värmepumpen 

fungerar inte 

Ingen spänningsmatning 
Vänta tills spänningsmatningen 

återkommer 

Strömbrytaren är avstängd Slå på strömbrytaren 

Utlöst säkring Kontrollera och byt säkring 

Jordfelsbrytaren är av Kontrollera och slå på jordfelsbrytaren 

Fläkten körs men 

värmen är otillräcklig 

Förångaren är blockerad Ta bort blockeringen 

Luftutsläppet är blockerat Ta bort blockeringen 

3 minuters startfördröjning Avvakta 

Normal displayvisn. 

men ingen värme 

Inst. temp. för låg Ställ in rätt temp. 

3 minuters startfördröjning Avvakta 

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

och modellnummer. Försök inte reparera den själv. 

OBS！Försök inte reparera värmepumpen på egen hand. 

Viktigt: 

Skruva loss rörkopplingen till 

vatteninloppet så att vattnet kan rinna ut.

Om vattnet i apparaten fryser under 

vintern kan värmepumpen ta skada. 
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FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

4. FELKOD

NR. DISPLAY INGET FEL FELBESKRIVNING 

1 E3 Inget vattenskydd 

2 E5 Strömförsörjning övergår drifträckvidd 

3 E6 
För stor temp.-skillnad mellan ingång- och utgångs vatten (Otillräckligt 

vattenflödesskydd) 

4 Eb Skydd mot att omgivningstemperatur är för hög eller för låg 

5 Ed Antifryspåminnelse 

NR. DISPLAY FELBESKRIVNING 

1 E1 Högtrycksskydd 

2 E2 Lågtrycksskydd 

3 E4 3-fasigt sekvensskydd (endast tre faser)

4 E7 Vattnets utgångstemp har för högt eller för lågt skydd 

5 E8 Hög skydd av avgastemp. 

6 EA Överhettningsskydd för kylslinga (förångarens) 

7 P0 Kommunikationsfel med kontroll 

8 P1 Fel på vatteningångssensorn 

9 P2 Fel på vattenutgångssensorn 

10 P3 Fel på avgasrörets temperatursensor 

11 P4 Fel på värmeslingans (förångarens) temperatursensor 

12 P5 Fel på gasreturens temperatursensor 

13 P6 Fel på kylslingans (värmeväxlaren) temperatursensor i nedkylningsläge 

14 P7 Fel på omgivningstemperaturens sensor 

15 P8 Fel på kylplattans temperatursensor 

16 P9 Fel på effektsensor 

17 PA Fel på omstartsminne 

18 F1 Fel på kompressorns driftmodul 

19 F2 PFC modulfel 

20 F3 Fel på kompressorstart 

21 F4 Fel på kompressordrift 

22 F5 Överströmsskydd av omvandlaren 

23 F6 Överhettningsskydd av omvandlaren 

24 F7 Strömskydd 

25 F8 Överhettningsskydd av kylplatta 

26 F9 Fläktmotorfel 

27 Fb Strömfilterplatta (ingen ström) 

28 FA PFC-modul över aktuellt skydd 
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FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

5.WIFIINSTÄLLNING

1) APP nerladdning

Appar finns att ladda ner där du normalt hittar dina appar. 

2) Registrera konto

a) Registrera genom mobilnummer/e-post
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FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

b) Mobilnummerregistrering

3) Skapa namn

Vänligen notera namn och välj enhetens placering



FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

4) APP anslutning

Se till att din mobiltelefon är ansluten mot Wifi

a) Wifianslutning:

Håll intryckt i 3 sekunderefter att skärmen är upplåst,

kommer då att blinka, enheten är redo för att anslutas till Wifi.

b) Klicka på “lägg till enhet”, följ anvisningarna för att slutföra anslutningen

symbolen syns på skärmen när anslutningen är klar.

c) Om anslutningen misslyckas, kontrollera att nätverksnamnet och lösenordet är
korrekt.Se till att avståndet mellan: router, mobiltelefon och värmepumps står nära
varandra så anslutning kan upprättas.

d) Wifi-återställning (när Wifi
ändras): 

Håll nertryckt i 10 sekunder

sekunder. Därefter

kommer att nollställas.För återanslutning följ stegen i instruktionen ovan: notera
att det endast går att sluta till ett 2,4 GHz nätverk.
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KNIKER

Se till att din mobiltelefon är ansluten mot Wifi 

intryckt i 3 sekunderefter att skärmen är upplåst, 

kommer då att blinka, enheten är redo för att anslutas till Wifi. 

Klicka på “lägg till enhet”, följ anvisningarna för att slutföra anslutningen

symbolen syns på skärmen när anslutningen är klar.

misslyckas, kontrollera att nätverksnamnet och lösenordet är
korrekt.Se till att avståndet mellan: router, mobiltelefon och värmepumps står nära
varandra så anslutning kan upprättas.

återställning (när Wifi-lösenordet ändras eller nätverkskonfigur

nertryckt i 10 sekunder Wifi symbolen kommer blinka långsamt i 60

slocknar Wifi symbolen. Den ursprungliga anslutningen

kommer att nollställas.För återanslutning följ stegen i instruktionen ovan: notera
st går att sluta till ett 2,4 GHz nätverk. 

Wifi symbolen 

Klicka på “lägg till enhet”, följ anvisningarna för att slutföra anslutningen Wifi 

misslyckas, kontrollera att nätverksnamnet och lösenordet är
korrekt.Se till att avståndet mellan: router, mobiltelefon och värmepumps står nära

lösenordet ändras eller nätverkskonfigurationen 

Wifi symbolen kommer blinka långsamt i 60 

slocknar Wifi symbolen. Den ursprungliga anslutningen 

kommer att nollställas.För återanslutning följ stegen i instruktionen ovan: notera 
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5) Drift

a) För värmepump med endast värmefunktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tillbaka, Heatforce Full-inverter, Värme, Inställd 

Mer, Dela anläggning, Värmeindikator, Värmekapacitet i procent, Välj C/F, 

Vattentemperatur, Önskad vattentemperatur, Timer, Välj Smart/ Silence mode, 

AV/PÅ 

More 
share devices 

Indicate the 
status of Heating 

Heating capacity 
percentage 

Select ℃/℉ 

The current 
swimming pool 
water temperature 

The setting 
temperature 

Timer 

Select Smart/ 
Silence Mode 

On/Off 
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FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

6) Dela din anläggning med andra familjemedlemmar.

Om dina familjemedlemmar också vill kontrollera enheten efter anslutning : 
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FÖR INSTALLATÖRER OCH TEKNIKER

Användaren skall registrera appen först och sedan kan administratören dela ut 

rättigheter. 

Upplysning: 1. Väderprognosen är inte säkerställd.

2. Appen kan uppdateras utan föregående meddelande.
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5. Bypass

Inloppsvattnets 

temp. 

Utloppsvattnets 

temp.

Bypass installation enligt alternativ 1

Bypass ska installleras för att kunna justera flödet genom poolvärmepumpen för att få 
optimal verkningsgrad. Bypass ventilerna gör det också möjligt att koppla bort pool-
värmepumpen 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- 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.

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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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.
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Endast ventil 1 justeras för att få rätt flöde genom värmepumpen
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Tänk på att avståndet mellan värmepumpen och väggen ska minst var som på sid 9.
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Vanlig installation när bypass installeras 
direkt bakom poolvärmepumpen.
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Endast ventil 1 justeras för att få rätt flöde genom värmepumpen
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Tänk på att avståndet mellan värmepumpen och väggen ska minst var som på sid 9.
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