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Avsäkras med 16 Ampere säkring.

Översikt mått och benämningar
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minst 1000 mm

minst 1000 mm

minst 800 mm minst 500 mm

Avrinningsvatten

Minimiavstånd från pumpen om den installers i 
ett avgränsat utrymme. Detta för att få ett gott 
luftflöde.

•Värmepumpen skall anslutas efter filtret. Om där redan finns en värmare skall värmepumpen
   kopplas in före denna.

•In och utgångsmunstycke har båda 1 ½’’ utvändig gänga.

•Unionskoppling med gummipackning skall användas. Ingår vid köp av vår by-pass kopplings sats.

•Alla unionskopplingar skall dras med handkraft, verktyg används med stor försiktighet.

•Om värme pumpen placeras under poolens ytvatten-nivå skall backventil monteras på returledning till pool.

Kontrollera pumpen vid leverans så 
att det inte förekommer några trans-
port skador, då särskillt kondensorn. 
(Mindre defekter på flänsarna är inte 
av betydelse.) Om skada finns, doku-
mentera och gör sedvanlig reklama-
tion till Folkpool AB.

Ha i åtanke att kondensvatten från 
pumpen kan behöva dräneras bort 
med frånvattenledning.

Sörj för godventilation runt pumpen 
enligt måttangivelser i figuren.

Placera pumpen så att ljud inte stör 
dig själv eller grannar.

Avrinning
kondensvatten.

Plats för extra 
elvärmare 

Backventil används 
om pumpen placeras 
över vattenytan

Vattenlås (höjd ca 200 
mm) alt. backventil

Eventuell klormaskin

By-pass skall monteras 
för att reglera rätt vat-
tenflöde. Se nästa sida 
inställning by-pass. 
Obs! Köps separat.

Rekomenderad anslutnings krets

Att tänka på

Anslutningskrets

Installations diagram

placera pumpen i möjligaste mån i 
skuggläge så att sensorerna mäter 
lufttemperatur och inte påverkas av 
värmen från solen.

Avsäkras med 16 Ampere säkring.
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Nålen på flödesmätaren bör peka på det gröna området för att optimera 
effekten av poolvärmepumpen. 

Om nålen pekar på den vänstra röda området innebär det att vattenflö-
det är för högt genom pumpen. Minska flödet tills nålen pekar på det 
gröna området genom att strypa returventilen(den övre, i.e. vattenutlop-
pet). By-pass ventilen skall alltid vara till hälften stängd. (45º)

Om nålen istället pekar på det röda området till höger innebär det att 
vattenflödet är för lågt, öka vatten flödet genom att öppna
returventilen. (den övre, i.e. vattenutloppet). By-pass ventilen skall alltid 
vara till hälften stängd. (45º)  

Grönt
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Rött
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Rött
område

Grönt
område

Rött
område

Rött
område

Grönt
område

Rött
område

Rött
område

Manometer inställningar

Inställning by-pass

Den nedre ventilen (inloppet) skall alltid vara helt öppen.
Den mellersta (by-passen) och övre (utloppet)skall alltid vara 
till hälften stängda. (45º)

Om justering behövs så reglerar man på den översta ventilen. 

Om ventilerna är inställda på ovannämnda sätt behövs normalt inga 
justeringar göras.
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När elen är påkopplad så visar pumpens display poolens vattentemperatur och i vilket 
arbetsläge den står (C/H/A) C för kylning, H för värme och A för automatik där pumpen 
värmer till önskad temperatur samt kyler om denna önskade temperatur överstigs.

Att ställa in den önskade temperaturen. När pumpen slås på (ON/OFF) knappen visar 
displayen poolens vattentemperatur till vänster samt den önskade temperaturen (mellan 
+15°C~65°C)till höger. Den önskade temperaturen ökas respektive minskas via upp och ner 
pilarna under displayen.

OBS! För att kunna ställa in nedanstående parametrar måste pumpen ställas i OFF läge. 
OFF läget indikeras av att den gröna run-lampan är släckt. När man sedan trycker på SET 
knappen första gången visar panelen F1.

F1: Detta värde är den tillåtna avvikelsen från önskad temperatur. Fabriksinställningen är 
2°C. Men kan ställas mellan 0°C~5°C. E.g. Om pumpen nått poolvattnets önskade temper-
atur som i exemplet här är satt till 30°C så stannar pumpen. Om temperaturen sjunker ner 
under 28°C så startar den igen. Likaså om den står på automatik och överstiger 32°C så 
kyler den istället vattnet ner till 30°C igen.

När användaren trycker SET knappen en andra gång visar panelen F2: vilken är avfrost-
nings cykeln. F2 är ställd på 45 minuter som default. Detta värde (i intervallet 30~99min) 
ställs genom upp och ner knapparna. Förklaring: Poolvärmepumpen startar automatiskt 
en avfrostningscykel med ovan angiven längd då avfrostnings sensorn löser ut. 

När användaren trycker SET knappen en tredje gång visar panelen F3: vilken är avfrost-
nings tiden. Fabriksinställningen är satt till 5 minuter. Denna tid kan ställas inom interval-
let 5~15minuter.

När användaren trycker SET knappen en fjärde gång visar panelen F4: vilket är arbetsläget.
F4 C (eng. cooling) betyder att pumpen bara kyler. F4 H (eng. heating) innebär att pumpen 
bara värmer. F4 A är automatik läge, dvs temperaturen överstiger den önskade tempera-
turen kyler pumpen vattnet om temperaturen ligger under den önskade så går pumpen in i 
värmeläge. Använd piltangenter för att välja mellan de tre arbetslägena.

När användaren trycker SET knappen en femte gång visar panelen F5: avfrostnings tem-
peratur av avdunstnings röret.
Den är fabriksinställd på -5°C och kan ställas inom intervallet -10°C~0°C

Inställningar display
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Felmedelanden
Nedanstående felmeddelanden stänger ner pumpen och tänder Failure (fel) lampan 
som sitter på displayen. Displayen visar också följande medelanden beroende på vilket 
fel det är.

E1: Fel på vatten temperatur sensorn.

E2: Fel på avfrostnings sensorn.

E3: Pumpen startad men vattenflödes sensorn känner ännu efter en minut inget flöde.

E4: Trycket är för högt.  Högtryckspressostaten löser då ut och maskinen stängs ner.    

När användaren trycker SET knappen en sjätte gång visar panelen F6: EC (ekonomi läge) 
eller ST (standard läge). I standard läge så går temperaturen oavset omgivningens temper-
atur. Om man sätter pumpen i ekonomi läge så stänger pumpen av då ytter temperaturen 
sjunker under 5°C för att minska strömförbrukningen. När temperaturen stiger över 10°C 
startar pumpen igen.

(F7 är bara för de modeller försedda med elvärmare. Där 0 innebär att elv’ärmen är avsla-
gen och 1 visar att värmepumpens elvärmare är påslagen.)

Om  man inte trycker fler gånger på knappen inom 5 sekunder så går  displayen tillbaka till 
normal läget och visar den aktuella vattentemperatiren samt den önskade.
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Vinterstängning
För att pumpen inte ska frysa sönder, få rost problem och minska risken för problem med de elektriska kompo-
nenterna så ska pumpen vinterstängas.

1.Stäng ner huvudbrytaren till pumpen.
2.Koppla bort säkring eller liknande för att förhindra att pumpen går igång av misstag.
3.Se till att poolvatten cirkulations pumpen är avslagen.
4.Se till att värmepumpen är tömd på vatten. (För att vara helt säker, sug med vattendamsugare.)
5. Eftersom värmepumpen som Folkpool säljer har värmeväxlare i titan så behöver inte systemet sköljas igenom 
med kranvatten. (för kopparvärmare - Spola igenom vattenrör systemet i pumpen genom att använda rent kran-
vatten (inte poolvatten). Vattnet sprutas in genom inlopps munstycket på pumpen, gärna med ett spraymunsty-
cke till slangen. Skölj i minst 10 minuter.) 
6. OBS!  Se till att allt vatten är borta ur systemet. Fäst med en gummisnodd eller liknande plastpåsar över in-
lopps- och utloppsmunstycket på pumpen.
7. Plocka bort frontplåten samt plåten som skyddar elektroniken och spraya insidan av enheten frikostigt med 
wd-40, 5-56 eller annan liknande vattenavvisande spray
8. Om värmepumpen står kvar utomhus så skydda den genom att täcka över den med en ventilerad övertäckn-
ing. Använd inte plast säck eftersom det kan bildas kondens och fukt inuti dessa.

Vårstart
Avlägsna övertäckning om övertäckt.
Skruva loss frontpanelen, rengör luftfilter och rengör sedan  
Ta bort plastpåsarna över inlopp resp. utlopp och anslut enheten. Eller stäng avloppsventilen
Starta poolvattencirkulationen och låt den gå i 25 minuter för att flödet ska normaliseras och luft ska ha försvun-
nit ur systemet.
Slå på säkringen till pumpen., starta pumpen.
Kontrollera termostaten att den önskade pooltemperaturen stämmer. Kontrollera poolvattnet dagligen så PH 
balansen är rätt.

Autostart funktion
Om strömförsörjningen till poolvärmepumpen bryts av nån anledning (e.g. strömavbrott, säkring löser ut m.m.) så 
kommer pumpen ihåg läget som den arbetade i innan och startar igen automatiskt efter 5 minuter då strömförsörj-
ningen återställts.

Avfrostnings funktionen
När värmepumpen frostar igen, så går enheten in i en avfrostningscykel. En signal piper några gånger. Avfrost-
ningslampan tänds på kontroll panelen. Avfrostningen avslutas när avfrostningssensorn når 23°C eller att enheten har 
nått den inställda max avfrostningstiden. Fläkten startar då igen efter 5 sekunder. Enheten går in i normal driftcykel. 



Upprättad 2006-08-23            ©Folkpool  AB
Reviderad             Kapitel 3.4.5

Luftvärmepump Folkpool          

Modell AS-H28Y
230V 1-fas 50Hz

Kyl-/värmekapacitet 8,2/7,3  kw/h
Intag kraft (kyl/värme) 1760/1720 W
Strömförbrukning 8.1/8.0 A
Luftomsättning 1580 m3/h
Påfyllnads mängd kylme-
dium (R4O7C/g)

1680 g

Enhetens ljudnivå ≤52 dB(A)
Netto vikt (kg) 59 kg
Dimension (L x B x H) 480 x 515 x 715 mm

Tekniska data


