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Innehåll

Anvisningar för installation, drift och underhåll
Ägaren måste spara denna manual eftersom den innehåller viktig information om underhåll 
och säkerhet. Läs denna manual noggrant innan installationen påbörjas
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Säkerhet och varningar

Produktens mått och parameter

Beskrivning av knappar och deras funktioner

 Installation och förklaring av funktioner

1.1 Läs detta före installation
1.2 Produktkontroll före installation
1.3 Rätt arbetsmiljö

2.1 Mått och tekniska parametrar

4.1 Beskrivning av knappar och deras funktioner
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1
Läs detta före installation

Clever-Pool har vektorreglering av frekvens och är en mycket känslig elektronisk enhet. För 
att garantera säkerhet för personer och material, läs igenom dessa anvisningar noga före 
användning.
I denna manual används markeringarna: FARA eller VARNING, och dessa måste observeras 
noga vid transport, installation, drift eller kontroll av produkten.

Var noga med att använda rätt strömförsörjning.

Var noga med att stänga manöverpanelen före anslutning till elnätet, för att undvika elektrisk 
stöt eller explosion

Var noga med att inte förväxla ingående och utgående kabeluttag.

Om din Clever-Pool stått oanvänd i mer än 2 år, använd en spänningsregulator för att öka 
spänningen gradvis vid anslutning till elnätet.

Rör INTE kabeluttagen när ström är ansluten.

Vänta i 10 minuter efter att strömförsörjningen kopplats ur, tills alla indikeringslampor slock-
nat, innan vidare underhåll utförs.

Ha INTE våta händer under drift.

Ta hjälp av fackpersonal om komponenter behöver bytas ut. Det är strängt förbjudet att låta 
metallföremål ligga kvar inne i din Clever-Pool.

FARA
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Installation ska ske enligt lokala säkerhetsregler.

Endast elektriker för utföra installation och underhåll, gäller Trefas central.

Anslutning till elnätet måste ske efter att manöverpanelen stängts. 
Om denna regel inte följs finns risk för elektrisk stöt.

Rör aldrig kabeluttagen. Om denna regel inte följs finns risk för elektrisk stöt.

Koppla aldrig ur kablar när strömmen är tillkopplad. Om denna regel inte följs finns risk för 
allvarliga personskador.

Rör aldrig CMOS-komponenter.

Test av spänningens varaktighet i Clever-Pool får inte utföras. Det leder till att halvledarkom-
ponenter skadas.

Se till att luftventilation används på sommaren eller vid hög omgivningstemperatur. Detta 
förhindrar att kondensvatten bildas och elektriska defekter.

Installera din Clever-Pool på en torr, ventilerad och sval plats.

VARNING

Produktkontroll före installation

Rätt arbetsmiljö

Varje Clever-Pool är testad till 100 % före leverans från fabrik. Det du behöver kontrollera är:
Att din Clever-Pool är den modell du beställt.
Om skador uppstått under transporten. Om så är fallet ska du inte ansluta produkten till 
elnätet.

Att din Clever-Pool används i rätt miljö är avgörande för dess funktion och hållbarhet. På 
installationsplatsen måste följande uppfyllas:

Användning inomhus 
Omgivningstemperatur: -10°C ~+40°C
Ej i direkt solljus 
Ingen olja eller salt
Inga frätande vätskor

Inget damm eller metallskrot
Skyddat från radioaktiva eller brännbara 
ämnen Inga elektromagnetiska störningar
Inget regn eller annan fukt
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Mått och tekniska parametrar

Parametertabell

Model / Värde Clever-Pool/220V Clever-Pool M/220V Clever-Pool/380V
Ineffekt Enfas Enfas Trefas

Inspänning 220 V±15 % 220 V±15 % 380 V±15 %

Infrekvens 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Utspänning 1~220 V 3~220 V 3~380 V

Pumptyp Enfas Trefas Trefas

Max.effekt Max 2 HP MAX 3 HK MAX 5 HK

Max ström 12A 10 A 10 A

Driftlägen Manuellt eller Auto

Kylning Luft

Motorvarvtal
50 Hz: 1200~3000 v/min

60 Hz: 1200~3600 v/min

139

247

RESET
SET

LOW
RPM

MEDI
A.C.  INPUT:
1~230V 50/60HZ
A.C.  OUTPUT:

IP65

RoHS
Disconnect power before opening

1~230V 50/60HZ
Max   12A  2HP

RPM
HIGH
RPM

BACK
WASH

STOP
RUN

200

247
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3
 Installation
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Ritning för installation

Metod och anvisningar

1. Använd en stjärnskruvmejsel för att ta ut skruvarna          och plattan         .

2. Sätt plattan          på plats för installation och använd skruvarna          för att fixera plattan        .

3. Sätt manöverboxen          på plattan          och fixera med skruvarna          .

4. Anslut kontakten från enheten till pumpen          .

5. Anslut kontakten          till ett lämpligt vägguttag.

6. Följ arbetsmomenten i denna manual noggrant.

3
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Kabelanslutning

Kablar är färdiganslutna enligt önskemål vid leverans från fabriken. Om kablarna behöver 
kopplas om, se nedan:

Kabeldragning och beskrivning för 2 hk växelströmsmodell med 
220 v enfas in - enfas ut

Enfas

Metod och anvisningar

1. Koppla ur strömförsörjningen innan du öppnar manöverpanelen.

2. Se till att ingen förbindelse finns mellan uttagen PE,N,L1 och uttagen U,V.

3. Kabelanslutningar får endast göras när strömförsörjningen är frånkopplad.

4. Kontrollera om inspänningen från elnätet är anpassad för Clever-Pool.

5. Testa inte spänningens varaktighet.

6. Åtdragningsmoment för uttagsskruvar är minst 1,7 Nm.

7. En jordledning måste anslutas före drift.

8. Använd koppartrådar på minst 3G1,5 mm2

9. Anslutning till elnätet får ske först när manöverpanelen är fixerad.
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Kabeldragning och beskrivning för 3 hk växelströmsmodell med 
220 v enfas in - trefas ut

Trefas

Metod och anvisningar

1. Koppla ur strömförsörjningen innan du öppnar manöverpanelen.

2. Se till att ingen förbindelse finns mellan uttagen PE,N,L1 och uttagen U,V,W.

3. Kabelanslutningar får endast göras när strömförsörjningen är frånkopplad.

4. Kontrollera om inspänningen från elnätet är anpassad för Clever-Pool.

5. Testa inte spänningens varaktighet

6. Åtdragningsmoment för uttagsskruvar är minst 1,7 Nm.

7. En jordledning måste anslutas före drift.

8. Använd koppartrådar på minst 3G2,0 mm2

9. Anslutning till elnätet får ske först när manöverpanelen är fixerad.
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U     V     W   PE       PE    T     S     R

M
3~

Water  Pump  Power

AC  380V
50/60Hz

Kabeldragning och beskrivning för 5 hk växelströmsmodell med 
380 v trefas in - trefas ut

Trefas

Metod och anvisningar

1. Koppla ur strömförsörjningen innan du öppnar manöverpanelen.

2. Se till att ingen förbindelse finns mellan uttagen PE,T,S,R och uttagen U,V,W.

3. Kabelanslutningar får endast göras när strömförsörjningen är frånkopplad.

4. Kontrollera om inspänningen från elnätet är anpassad för Clever-Pool.

5. Testa inte spänningens varaktighet

6. Åtdragningsmoment för uttagsskruvar är mer än 1,7 Nm.

7. En jordledning måste anslutas före drift.

8. Använd koppartrådar på minst 4G2,0 mm2

9. Anslutning till elnätet får ske först när manöverpanelen är fixerad.
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Drift och användning

Programmeringsguide

Före drift och användning

1. Kontrollera att installationen och kabeldragningen är 100 % korrekt.

2. Kontrollera om metallrester finns kvar i produkten.

3. Kontrollera att kabelkopplingarna är ordentligt åtdragna.

4. Kontrollera om det finns blanktrådar vid uttagen som rör andra uttag.

5. Kontrollera att manöverpanelen är ordentligt försluten.

6. En jordfelsbrytare måste användas i systemet.

7. Kontrollera att matningsfrekvensen är densamma som för CLEVER-POOL. Om så inte är fal-
let, justera omkopplaren.

8. Om alla anslutningar är korrekta, kör igång utan belastning. Om en trefaspump används, 
kontrollera motorns rotationsriktning. Du kan välja kabelanslutning mellan UV, WV eller WU. 
Du kan även använda omkopplaren för att välja.

Clever-Pool har två driftlägen: Manuellt läge och Auto-läge.
1.1 Manuellt läge används om du ska ansluta till en poolklorinator eller timer. Systemets 
tidinställningar behöver inte köras i detta läge.
1.2 Auto-läge används när ingen klorinator eller timer finns, och kan omfatta upp till 4 separa-
ta timers med individuellt varvtal. Detta passar perfekt när du vill köra poolpumpen med olika 
tider och varvtal för att utnyttja olika elförbrukning.
1.3 Vid stopp och i manuellt läge trycker du på knappen SET/RESET en gång för att koppla 
om till Auto-läge. Vid stopp och i Auto-läge trycker du på knappen RUN/STOP för att koppla 
om till manuellt läge.
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Manuellt läge

2. Vid stopp visar disp layen MANUAL, LOW RPM och varvtalet i v/min.

Tryck på Upp- eller Ned-knappen för att välja varvtal. Du kan även trycka på knappen för ett 
av systemets förvalda varvtal LOW RPM, MEDI RPM, HIGH RPM.

Tryck på knappen RUN/STOP för att växla till aktivt läge, så att pumpen startar. När klorina-
torns timer stängs av, sparar CLEVER-POOL varvtalet och börjar köras med detta varvtal igen 
vid nästa tillkoppling.

För att stoppa pumpen trycker du på knappen RUN/STOP igen.

RESET
SET

LOW
RPM

MEDI
A.C.  INPUT:
1~230V 50/60HZ
A.C.  OUTPUT:

IP65

RoHS
Disconnect power before opening

1~230V 50/60HZ
Max   12A  2HP

RPM
HIGH
RPM

BACK
WASH

STOP
RUN

RESET
SET

LOW
RPM

MEDI
A.C.  INPUT:
1~230V 50/60HZ
A.C.  OUTPUT:

IP65

RoHS
Disconnect power before opening

1~230V 50/60HZ
Max   12A  2HP

RPM
HIGH
RPM

BACK
WASH

STOP
RUN
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Backspolningsläge

Vid stopp trycker du på knappen SET/RESET en gång. På displayen visas nu MANUAL, LOW 
RPM och varvtalet i v/min.

Tryck på knappen BACKWASH. På displayen visas nu backspolning och varvtalet.

Tryck på knappen RUN/STOP för att växla till aktivt läge, så att pumpen startar. Tryck på 
knappen RUN/STOP för att stoppa pumpen

RESET
SET

LOW
RPM

MEDI
A.C.  INPUT:
1~230V 50/60HZ
A.C.  OUTPUT:

IP65

RoHS
Disconnect power before opening

1~230V 50/60HZ
Max   12A  2HP

RPM
HIGH
RPM

BACK
WASH

STOP
RUN

RESET
SET

LOW
RPM

MEDI
A.C.  INPUT:
1~230V 50/60HZ
A.C.  OUTPUT:

IP65

RoHS
Disconnect power before opening

1~230V 50/60HZ
Max   12A  2HP

RPM
HIGH
RPM

BACK
WASH

STOP
RUN

RESET
SET

LOW
RPM

MEDI
A.C.  INPUT:
1~230V 50/60HZ
A.C.  OUTPUT:

IP65

RoHS
Disconnect power before opening

1~230V 50/60HZ
Max   12A  2HP

RPM
HIGH
RPM

BACK
WASH

STOP
RUN
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Aktuell tid

RESET
SET

LOW
RPM

MEDI
A.C.  INPUT:
1~230V 50/60HZ
A.C.  OUTPUT:

IP65

RoHS
Disconnect power before opening

1~230V 50/60HZ
Max   12A  2HP

RPM
HIGH
RPM

BACK
WASH

STOP
RUN

RESET
SET

LOW
RPM

MEDI
A.C.  INPUT:
1~230V 50/60HZ
A.C.  OUTPUT:

IP65

RoHS
Disconnect power before opening

1~230V 50/60HZ
Max   12A  2HP

RPM
HIGH
RPM

BACK
WASH

STOP
RUN

4
Tidsinställning

Vid stopp och i Auto-läge trycker du på Upp- och Ned-knappen för att ställa in aktuell tid.

Tryck på knappen SET/RESET för att växla från timmar till minuter. På displayen blinkar då 
siffran för minuter. Tryck på knappen SET/RESET för att spara tiden. På displayen visas nu 
aktuell tid med blinkande markör.
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Inställning av timer och varvtal i Auto-läge

RESET
SET

LOW
RPM

MEDI
A.C.  INPUT:
1~230V 50/60HZ
A.C.  OUTPUT:

IP65

RoHS
Disconnect power before opening

1~230V 50/60HZ
Max   12A  2HP

RPM
HIGH
RPM

BACK
WASH

STOP
RUN

RESET
SET

LOW
RPM

MEDI
A.C.  INPUT:
1~230V 50/60HZ
A.C.  OUTPUT:

IP65

RoHS
Disconnect power before opening

1~230V 50/60HZ
Max   12A  2HP

RPM
HIGH
RPM

BACK
WASH

STOP
RUN

RESET
SET

LOW
RPM

MEDI
A.C.  INPUT:
1~230V 50/60HZ
A.C.  OUTPUT:

IP65

RoHS
Disconnect power before opening

1~230V 50/60HZ
Max   12A  2HP

RPM
HIGH
RPM

BACK
WASH

STOP
RUN

Vid stopp trycker du på knappen SET/RESET. På displayen ska då AKTUELL TID, START-
TID, SLUTTID och sparad tid visas med siffrorna för timmar blinkande.

Tryck på knappen SET/RESET för att växla till VARVTAL-inställning. På displayen visas nu 
de blinkande fyra tecknen för varvtal, som är varvtalet för AUTO-LÄGE 1. Tryck på Upp- eller 
Ned-knappen för att ändra motorvarvtal. Du kan även trycka på knappen för ett av systemets 
förvalda varvtal LOW RPM, MEDI RPM, HIGH RPM.

Tryck på knappen SET/RESET för att växla från timmar till minuter och från starttid till sluttid
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Beskrivning av knappar och deras funktioner

Omkopplare S1

RESET
SET

LOW
RPM

MEDI
A.C.  INPUT:
1~230V 50/60HZ
A.C.  OUTPUT:

IP65

RoHS
Disconnect power before opening

1~230V 50/60HZ
Max   12A  2HP

RPM
HIGH
RPM

BACK
WASH

STOP
RUN

Tryck på knappen SET/RESET för att spara varvtalet och växla till AUTO-LÄGE 2. På display-
en ska då AKTUELL TID, STARTTID, SLUTTID och sparad tid visas med siffrorna för timmar 
blinkande. Detta är starttiden för AUTO-LÄGE 2.

Upprepa stegen ovan för att ställa in varvtal, start- och sluttid för AUTO-LÄGE 2, 3 och 4. Om 
du trycker på knappen SET/RESET efter att varvtal för Auto-läge 4 valts, avslutas timerinställ-
ningen.
Displayen är tom och återgång sker till stoppläge med visning av aktuell inställd tid.

Om du istället bara behöver en tidsperiod per dag, trycker du på knappen SET/RESET för att 
bläddra igenom inställda tider och varvtal för återstående TIMERS, för att se till att alla start- 
och sluttider är nollställda eller inställda på samma tidsperiod. Observera att alla inställningar 
för AUTO-LÄGE 1 till 4 sparas i händelse av strömavbrott.

När alla timers har ställts in startar och stoppar CLEVER-POOL pumpen vid inställda tider 
och varvtal.

1

2

3

4

5
8

10

11

9

67

Power-lampa
Ström till- eller frånkopplad

Pump-lampa
Pump på eller av

Upp
Höja en parameter

Ned
Sänka en parameter

 High RPM
Inställning för 
pumpmotorns varvtal

 High RPM
Inställning för 
pumpmotorns varvtal

Val av frekvens
”N” står för 50 Hz
”2” står för 60 Hz

Motorns rotationsriktning
Om en trefasmotor körs moturs, 
ställ om ”O” till ”1”

 Medium RPM 
Inställning för 

pumpmotorns varvtal

Low RPM 
Inställning för 
pumpmotorns varvtal

Set/Reset
Inställning av parametrar 
eller återställning av systemet

Run/Stop
Manuell styrning 
eller stopp av pumpens drift

LCD-skärm
Visar alla parametrar


