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• VARNING – Koppla bort pumpen helt från nätet innan du underhåller pump eller filter.

• VARNING – Alla elanslutningar måste utföras av behörig elektriker och enligt lokala elnormer.

F NF C 15-100 GB BS7671:1992
D DIN VDE 0100-702 EW EVHS-HD 384-7-702
A ÖVE 8001-4-702 H MSZ 2364-702:1994 / MSZ 10-533 1/1990
E UNE 20460-7-702 1993, REBT ITC-BT-31 2002 M MSA HD 384-7-702.S2

IRL IS HD 384-7-702 PL PN-IEC 60364-7-702:1999
I CEI 64-8/7 CZ CSN 33 2000 7-702

LUX 384-7.702 S2 SK STN 33 2000-7-702
NL NEN 1010-7-702 SLO SIST HD 384-7-702.S2
P RSIUEE TR TS IEC 60364-7-702

• VARNING – Kontrollera att maskinen är ordentligt ansluten till ett säkrat 230 V uttag med kortslutningsskydd. Mata 
pumpen via en isolerande transformator eller via en jordfelsbrytare (< 30 mA).

• VARNING – Övervaka barn och säkerställ att de inte leker med apparaten. Håll fingrar och främmande föremål borta 
från öppningar och rörliga delar.

• VARNING – Jorda motorn på lämpligt sätt. Anslut jordningskabeln till grön jordningsskruv. Anslut kabelansluten 
utrustning till lämpligt jordat uttag.

• VARNING – Förbind motorn med övriga jordade delar med en anslutningskabel som dimensioneras enligt lokala 
elnormer.

• VARNING – Utför elanslutningarna enligt det diagram som finns under locket till motoranslutningarna. Kontrollera att 
de elektriska kablarna är stabilt och vattentätt anslutna innan anslutning till nätet. Sätt alla lock på plats innan drift.

• VARNING – Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med motorns märkspänning. Kontrollera att 
försörjningskablarna är rätt dimensionerade för pumpens effekt och ström.

• VARNING – Läs och följ alla anvisningar i denna handbok och på utrustningen. Felaktig användning kan leda till 
svåra personskador och dödsfall. 
Denna handbok överlämnas till simbassängens ägare som måste förvara den säkert.

• VARNING – Om minst 8 år gamla barn eller människor med begränsad fysisk, känslomässig eller mental förmåga 
eller som saknar erfarenhet och kunskap skall använda, rengöra eller underhålla utrustningen, så måste de först få lämpliga 
instruktioner och sedan arbeta under tillsyn av ansvarig vuxen för att säkerställa en ofarlig hantering och undvika all risk. 
Förvara denna utrustning utom räckhåll för barn.

• VARNING – Barn får inte utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.

• VARNING – Pumpen är avsedd för kontinuerlig drift och vattentemperaturen får inte överstiga 35°C.

• VARNING – Använd endast äkta reservdelar från Hayward.

• VARNING – Om försörjningskabeln är skadad måste den bytas ut. Endast tillverkaren, servicepersonal eller annan 
behörig person får byta ut försörjningskabeln för att undvika fara.

• VARNING – Spänningsförsörjningen måste kunna brytas. Förse därför de fasta ledningarna med en yttre strömbrytare 
som kopplar bort alla polerna för full frånkoppling enligt installationsreglerna för överspänning klass III.

• VARNING – Använd aldrig simbassängspumpen om nätsladden eller locket över motorns anslutningsdosa är 
skadade. Det kan orsaka elchock. Skadad nätsladd eller lock över motorns anslutningsdosa måste omedelbart ersättas av 
servicepersonal eller annan behörig person för att undvika fara.

• VARNING – Simbassängens motor är INTE utrustad med SVRS (Safety Vacuum Release System – säkerhetssystem 
för vakuumfrigöring). SVRS bidrar till att förhindra drunkning genom fastsugning vid utlopp under vatten. Vid vissa 
bassängutformningar kan människor sugas fast om kroppen täcker dräneringsutloppet. Lokala bestämmelser kan kräva SVRS 
beroende på hur din bassäng är uppbyggd.

VARNING: Elrisk. 
Felaktig användning kan leda till svåra 

personskador och dödsfall.
AVSEDD ATT ANVÄNDAS MED SIMBASSÄNGER•  •
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Tack för att du köpt denna produkt från Hayward. I denna handbok finns viktiga upplysningar om hur 
produkten fungerar och underhålls. Spara den för eventuellt framtida bruk.

REGISTRERA DIN PRODUKT GENOM ATT GÅ TILL:
http://www.hayward.fr/en/services/register-your-product

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notera nedanstående upplysningar för eventuellt framtida bruk:

1) Inköpsdatum __________________________________________________________

2) Namn _______________________________________________________________

3) Adress ______________________________________________________________

4) Postnummer __________________________________________________________
 
5) E-post _______________________________________________________________

6) Artikelnummer _______________________ Serienummer ______________________

7) Återförsäljare _________________________________________________________

8) Adress ______________________________________________________________

9) Postnummer ____________________ Land _________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För eget bruk

Anmärkning

REGISTRERING



 ANVÄND ENDAST HAYWARD ORIGINAL RESERVDELAR 
Sida 4 av 6 Pump Rev. I

ALLMÄNT

Installera pumpen på rätt avstånd från bassängen. Se till att avståndet mellan utsug och pump är så kort som möjligt för att 
förhindra onödiga tryckfall över vattenkretsen.
Respektera emellertid alltid säkerhetsavståndet som krävs enligt gällande installationsstandard (minst 3,5 meter). Pumpen 
får endast installeras och användas under 2 000 meters höjd.

ZONE 2 ZONE 2

ZONE 0

1,50 m

2,
50

 m 2,
50

 m

1,50 m 2,00 m 2,00 m 1,50 m

ZONE 1

1,50 m

OK OK

3,5 m

ZON 0

Installera pumpen i ett torrt utrymme med god ventilation. Motorn kräver att luften får cirkulera fritt runt den för naturlig 
ventilation. Kontrollera regelbundet att inga föremål, löv eller skräp blockerar motorns kylsystem.
Installera pumpen så att den yttre strömbrytaren på de fasta ledningarna är väl synlig och är lätt åtkomlig. Strömbrytaren 
måste sitta nära pumpen.
Anordna pumpen fast på ett betongfundament med ø 8 mm skruvkrokar för betong som skruvas in i borrade förankringshål. 
Använd låsbrickor så att skruvkrokarna inte lossnar med tiden. Om pumpen monteras på en träplanka så använd Ø 8 mm 
träskruvar med sexkantigt huvud. Använd låsbrickor så att skruvarna inte lossnar med tiden.
Ljudtrycket från Haywardpumpar överskrider inte 70 dB(A).

Nödvändiga åtgärder:
• Jorda pumpen: Använd aldrig pump som inte är jordad.
• Anslut pumpen med kabel av typ H07RN-F 3G1mm² (max ø 7,8 mm)
• Använd ett 30 mA differentialskydd för att skydda människor mot elchock p.g.a. bristfällig elektrisk isolering av utrustningen.
• Använd kortslutningsskydd (välj säkring efter värdet på motorns märkskylt).
• Använd frånskiljare för spänningsförsörjningen. Öppningsavståndet vid kontakterna till samtliga poler skall vara tillräckligt så 

att spänningsförsörjningen bryts fullständigt vid överspänning kategori III.

Enfasig elektrisk motor:
De enfasiga pumpmotorerna är försedda med termiskt skydd. Skyddet reagerar vid överbelastning eller överhettning av 
motorlindningen. Skyddet återställs automatiskt då lindningstemperaturen sjunker.

Trefasig elektrisk motor: 

Anslut det interna värmeskyddet för de trefasiga pumpmotorerna (skruvplint  ) i serie med kommandolinjen till pumpens 
spänningskontaktor.
Kontrollera pumpmotorns rotationsriktning (rotationsriktningen finns angiven på motorhuset).
Oberoende av motortyp kan lokala bestämmelser dessutom kräva en magnetotermisk brytare. Magnetotermiska brytare 
ställs in enligt uppgifterna på motorns märkskylt.
Du finner motordata för våra pumpar i tabellen sida 108. 
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Elanslutning:  Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med motorns märkspänning. Kontrollera att försörjningskablarna 
är rätt dimensionerade för pumpens effekt och ström.
All elektrisk anslutning av pumpen och ev. byte av försörjningskablar får endast utföras av behörig person för att undvika 
fara.
Utför elanslutningarna enligt det diagram som finns under locket till motoranslutningarna.
Kontrollera att de elektriska kablarna är stabilt och vattentätt anslutna innan anslutning till nätet.
Ta bort ev. fördragna kablar på vissa pumpar innan pumparna ansluts till nätet. Sådana fördragna kablar används endast 
för prov vid tillverkningen.

INSTALLATION
Installera simbassängens pump så att tryckfallet blir så litet som möjligt. Pumpen måste samtidigt stå minst 3,5 m från 
bassängen enligt installationsstandard. Installera sugledningen med en lätt stigning upp till pumpaxeln. Kontrollera att 
anslutningarna sitter ordentligt och är vattentäta. Dra emellertid inte rören för hårt. Använd endast Teflon som vattentät plast. 
Sugledningens diameter måste stå i förhållande till tryckledningens. Undvik fuktiga och dåligt ventilerade utrymmen. Motorn 
kräver att kylluften får cirkulera fritt. 
VIKTIGT: Kontrollera motorns rotationsriktning innan du ansluter den fast.

ANVISNINGAR FÖR START OCH LUFTTÖMNING: Fyll förfilterhuset med vatten upp till sugledningen. Kör aldrig pumpen 
utan vatten. Vatten krävs för kylning och för axelpackningens smörjning. Öppna alla ventiler till sug- och tryckledningar. 
Öppna avluftningsventilen om sådan finns. (All luft måste ut ur sugledningarna.) Starta generatorn och vänta lämplig tid för 
lufttömning. Räkna med minst fem minuter för lufttömning (tiden beror på sughöjd och sugledningens längd). Se Felsökning 
om pumpen inte startar eller inte töms på luft. 

UNDERHÅLL
1. Koppla bort pumpen helt från nätet innan du öppnar locket och rengör förfiltret. Rengör förfilterkorgen regelbundet. 

Rengör korgen utan att smälla till den. Kontrollera lockpackningen på förfiltret. Byt lockpackning vid behov.
2. Motoraxeln är monterad på självsmörjande lager som inte kräver ytterligare smörjning.
3. Håll motorn ren och torr. Kontrollera att ventilationsöppningarna är fria.
4. Axelpackningen kan ibland börja läcka och måste då bytas ut. 
5.  Frånsett rengöring av simbassängen måste alla reparationer och allt underhåll utföras av Hayward-agent eller annan 

behörig person.

VINTERRUSTNING 
1. Töm pumpen genom att dra ut alla tömningspluggar. Förvara pluggarna i förfilterkorgen.
2. Koppla bort pumpen. Ta loss alla rörledningar. Förvara hela enheten i ett torrt utrymme med god ventilation eller gör 

åtminstone följande: Koppla bort pumpen. Ta bort de 4 bultarna som fäster pumpkroppen på motorfästet. Förvara 
enheten i ett torrt utrymme med god ventilation. Täck sedan över pumphus och förfilter för att skydda dem.

Anm.: Rengör alla inre delar och avlägsna damm, kalk m.m. innan pumpen åter tas i drift.
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FELSÖKNING
A) Motorn startar inte
1. Kontrollera elanslutningar, brytare/reläer, effektbrytare/säkringar.
2. Kontrollera att motorn går runt för hand.

B) Motorn stannar, kontrollera
1.  Kablar, anslutningar, reläer m.m.
2. Spänningsfallet över motorn (orsakas ofta av klena kablar)
3. Att motorn inte skurit eller överhettats (mät absorberad strömstyrka). 

Anm.: Pumpmotorn har termiskt skydd. Vid överbelastning bryts kretsen automatiskt så att motorn inte kommer till skada. 
Skyddet utlöser vid onormala driftförhållanden som då måste utredas och åtgärdas. Motorn startar utan åtgärd så fort 
driftförhållandena åtgår till det normala. 

C) Motorn brummar men startar inte, kontrollera att ingen fas är bruten och att kondensatorn inte är skadad.

D) Pumpen luftas inte
1. Kontrollera att förfilterhuset är fyllt med vatten, att lockpackningen är ren och sitter rätt och att ingen luft släpps in. Dra 

vid behov åt lockets skruvar.
2. Kontrollera att alla sug- och tryckventiler är öppna och fria och att sugöppningarna i simbassängen ligger helt under 

vatten.
3. Kontrollera att pumpen suger genom att lossa på en sugledning så nära pumpen som möjligt:
 a) Om pumpen inte suger trots att den är tillräckligt full med vatten:
  1. Dra åt skruvar, rör och tillbehör på sugsidan.
  2. Kontrollera spänningen för att vara säker på att pumpen roterar med rätt varvtal.
  3. Öppna pumpen och kontrollera att ingenting blockerar inifrån.
  4. Byt ut axelpackningen.

b) Om pumpen suger normalt, kontrollera att sugledning och förfilter är fria och inte släpper in luft.

E) Lågt flöde, sök vanligtvis efter:
1. Helt eller delvis tilltäppt förfilter eller sugledning; underdimensionerade bassängledningar.
2. Helt eller delvis tilltäppt tryckledning på filtret (högt uppmätt tryck på trycksidan).
3. Luftläcka på sugsidan (bubblor på trycksidan).
4. För lågt varvtal på pumpen (låg spänning).
5. Helt eller delvis tilltäppt pumphjul.

F) Pumpen väsnas, kontrollera
1. Att luft inte kommer in på sugsidan och gör att pumpen hackar dovt.
2. Att kavitation inte förekommer p.g.a. otillräcklig diameter eller strypning i sugledningen. Kavitation kan också orsakas av 

en överdimensionerad tryckledning. Ha rätt dimensioner på ledningarna. Avlufta ledningarna vid behov.
3. Att pumpen inte monterats felaktigt och därför vibrerar.
4. Att inga främmande kroppar finns i pumphuset.
5. Att motorlagren inte skurit p.g.a. överdrivet spel, rost eller lång tids överhettning.
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* Single phase - Monophasé - Wechselstrommotor - Monofásicos - Monofase - Eenfasige - Monofásicos - Enfasig - Одна фаза.
** Three phase - Triphasé - Drehstrommotor - Trifásicos - Trifase - Driefasige - Trifásicos - Trefasig - Три фазы.
*** PHMB

N°
Mod.

SP2305XE81
Mod.

SP2307XE11X
Mod.

SP2310XE16X
Mod.

SP2315XE22X
1a SPX2300DLS SPX2300DLS SPX2300DLS SPX2300DLS

1b*** SPX2300DLSB SPX2300DLSB SPX2300DLSB SPX2300DLSB

2 SPX2300Z4 SPX2300Z4 SPX2300Z4 SPX2300Z4

3 SPX2300M SPX2300M SPX2300M SPX2300M

4 SPX2300AA SPX2300AA SPX2300AA SPX2300AA

5 SPX4000FG SPX4000FG SPX4000FG SPX4000FG

6 SPX2700ZPAK SPX2700ZPAK SPX2700ZPAK SPX2700ZPAK

7 SPX2300Z3PAK3 SPX2300Z3PAK3 SPX2300Z3PAK3 SPX2300Z3PAK3

8 SX220Z2 SX220Z2 SX220Z2 SX220Z2

9 SPX2300B SPX2300B SPX2300B SPX2300B

10 SPX2707CM SPX2710CM SPX2715CME SPX2300CVS

11 GMX600F GMX600F GMX600F GMX600F

12 SPX2700SA SPX2700SA SPX2700SA SPX2700SA

13 SPX2300E SPX2300E SPX2300E SPX2300E

14 SPX3200Z5PAK4 SPX3200Z5PAK4 SPX3200Z5PAK4 SPX3200Z5PAK4

15 SPX2300G SPX2300G SPX2300G SPX2300G

16 SPX1600Z52 SPX1600Z52 SPX1600Z52 SPX1600Z52

17 SP2700UNKIT50 SP2700UNKIT50 SP2700UNKIT50 SP2700UNKIT50

18* SPX0550MSF SPX0550MSF SPX0750MSF SPX1100MSF

18** - SPX0550TSF SPX0750TSF SPX1100TSF




