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Tack för att du har köpt Optima Compact direct electric swimming pool heater, 
tillverkad i England efter högsta möjliga standard.

För att säkerställa att ditt nya värmeaggregat ska ge dig problemfri användning 
i flera år, var god läs följande anvisningar noggrant. Felaktig installation 
kommer att påverka din garanti.

Släng inte denna bruksanvisning. Spara den för framtida bruk.

Produktöversikt

Fig. 1
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Positionering

Ditt värmeaggregat bör placeras lodrät eller vågrät med tillräckligt med utrymme 
för anslutning av rörkopplingar och elektriska ledningar.

Värmeaggregatet bör placeras nedströms (efter) från filtret och uppströms (före) 
doserings- eller andra vattenbehandlingsanordningar (se fig. 3).

Väggmontering

Fig. 2.
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Rörledningar

Det är viktigt att ledningarna till och från värmeaggregatet
har en diameter på minst 32 mm (1¼”). Värmeaggregatet måste installeras i ett 
torrt väderskyddat hölje.

Försiktighet! Om värmeaggregatet inte används under vintermånaderna måste det 
dräneras för att förhindra frysskador.

Elektrisk anslutning

Värmeaggregatet måste installeras i enlighet med rådande lagar och föreskrifter 
i landet/regionen i fråga. Allt installationsarbete måste utföras av en behörig 
elektriker, som kommer att utfärda ett intyg om överensstämmelse när arbetet 
har slutförts. Strömförsörjningen måste vara utrustad med en jordfelsbrytare. 

Fig. 3
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Avlägsna åtkomsthöljet
för att utföra de elektriska

anslutningarna
(endast behöriga elektriker)

Fig. 4.

Strömförsörjningskrav

Flödeskrav

Kabeldimension: Det bör beräknas efter 5 amp/mm² för sträckningar på upp 
till 20 meter (dessa dimensioner är vägledande och bör kontrolleras och 
anpassas vid behov för sträckningar på över 20 meter).

Alla Optima Compact-värmeaggregat är utrustade med en egen märkskylt 
som anger aggregatets strömförsörjningskrav. Nedan följer en tabell över 
strömförsörjningskrav för standardmodeller på 230/400 V - om din spänning inte 
anges i listan, se produktens märkskylt.

Uteffekt 
trefas

Spän-
ning (V)

Belast-
ning 

(Amp)

15 kW 380~440 22

18 kW 380~440 26

24 kW 380~440 35

Uteffekt enfas Spänning 
(V)

Belast-
ning 

(Amp)

3 kW 220~240 13

6 kW 220~240 27

9 kW 220~240 40

Flexibel utef-
fekt (1-/3-fas-

modeller)

Spänning 
(V)

Belast-
ning 

(Amp)

6 kW 230~400 27/9

9 kW 230~400 40/13

12 kW 230~400 53/18

Uteffekt 
trefas

Spänning 
(V)

Belast-
ning 

(Amp)

6 kW 220~240 15

9 kW 220~240 23

12 kW 220~240 31

15 kW 220~240 38

18 kW 220~240 46
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Fig. 5.

Vattenutsläpp

Vattenintag

Medföljande 
fäste

Flödeskrav

Flödeskrav

Vattenflödeshastigheten till värmeaggregatet får inte överstiga 17 000 liter per 
timme (17m³/h).  En högre flödeshastighet kräver installation av en förbikoppling 
(bypass). Värmeaggregatet kommer inte att fungera om inte följande 
minimiflödeshastigheter uppnås:

1 000 liter/timme (1 m³/h) / för värmeaggregat på 2 ~ 6 kW och
4 000 liter/timme (4 m³/h) / för värmeaggregat på 9 ~ 24 kW.

Vattenintag

Vattenutsläpp
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Instruktioner för digital termostat

Den digitala termostaten visar temperaturen i ºC

Den digitala termostaten som är monterad på ditt värmeaggregat har 
förprogrammerats med alla nödvändiga parametrar för att säkerställa tillförlitlig 
funktion och drift. Allt du behöver göra att ställa in temperaturen till det värde du 
vill att ditt vatten ska hålla, det kallas för önskad temperatur.
För att visa/ändra den önskade temperaturen, tryck och släpp upp P-knappen. 
Den förprogrammerade önskade temperaturen kommer att visas.

Tryck på         (3) för att höja eller         (2) sänka den önskade temperaturen.

När korrekt önskad temperatur visas, tryck och släpp upp P-knappen. Enheten 
kommer därefter att övergå till att visa aktuell vattentemperatur, men 
kommer nu att kontrollera vattentemperaturen och bibehålla den vid önskad 
vattentemperatur.

Tidsfördröjning för brytare
För att förhindra överhettning av komponenter i värmeaggregatet som orsakas 

Fig. 6.

Objekt Beskrivning Funktion

1 'P'-knapp För att visa/ändra önskad 
temperatur

2 'Ner'-knapp Minskar värdet

3 'Upp'-knapp Ökar värdet

4 'U'-knapp ANVÄNDS INTE

5

LAMPA 
SLÄCKT

Kontinuerligt
Tänd

Om den 
blinkar

Anger att vattentemperaturen har 
sjunkit

under önskad
temperatur.

Anger att enheten befinner sig i
'Tidsfördröjningsläge'



Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten måste befinna sig innanför följande gränsvärden:
PH 6,8 - 8,0; TA (total alkalinitet) 80—140 ppm (delar per miljon)
Kloridinnehåll, max.: 150 mg/liter
Fritt klorin: 2,0 mg/liter
Totalt brominnehåll: Max. 4,5 mg/liter
TDS (total mängd upplösta fasta ämnen) / Hårdhetsgrad 200 - 1 000 ppm
Optima Compact-värmeaggregaten är lämpliga för användning i saltvattenpooler 
med en salthalt på upp till 8 000 ppm (8 g/liter).
För saltvattenpooler med en högre salthalt (som havsvattenpooler) krävs Optima 
Compact Plus-aggregatet.
Vattenkemi är komplicerat. Om du är osäker, rådfråga en expert.

Driftsanvisningar

Värmeaggregatet kommer endast att övergå till läge 'På' (röd lampa är tänd) när 
följande kriterier har uppfyllts:

• Vattencirkulationspumpen är 'På' och levererar mer än     
 minimiflödeshastigheten (se information om flödeskrav - sidan 5)
• Önskad temperatur är inställd till ett högre värde än vattnets (med den   
 digitala termostaten - se sidan 6)

F: Hur lång tid tar det att värma upp min pool? 
S:  Under förutsättning att det inte förekommer värmeförlust, och med   
 ett värmeaggregat på 1,5 kW  per 4 545 liter: det kommer att ta 2 dagar av   
 kontinuerlig drift för att höja  temperaturen i poolen från    
 kranvattentemperatur till simtemperatur.  Värmeförluster kommer att göra  
 uppvärmningsprocessen långsammare, i synnerhet vid kall väderlek, eftersom  
 ju högre vattentemperaturen ska bibehållas över den omgivande

av ofta förekommande start och avstängning ('På'/'Av'), har den digitala 
termostaten förprogrammerats med en tidsfördröjningsfunktion. Detta 
förhindrar snabba fluktuationer i vattentemperaturen som orsakas av att starta 
och stoppa värmeaggregatet mer än en gång under en tvåminutersperiod. 
Tidsfördröjningsläget anges av en blinkande röd indikatorlampa (5) på den 
digitala termostaten (se fig. 5).

Differential:
När vattnet har nått önskad temperatur, kommer värmeaggregatet att stängas 
av och kommer inte att startas på nytt förrän vattentemperaturen har sjunkit 
med 0,6˚C. Detta värde kallas för differential och har till uppgift att förhindra 
överhettning av brytarkomponenterna som orsakas av cykling. 
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 lufttemperaturen, desto långsammare kommer uppvärmningsprocessen att  
 vara.
 
 De enda påverkande faktorerna är isoleringsnivån och placeringen av poolen  
 vad gäller vindskydd.

Praktiskt råd: För att minska driftskostnaderna och göra uppvärmningsprocessen 
snabbare, isolera poolen där det är möjligt. Ett flytande solskydd är mycket viktigt för 
att bibehålla värmen.

Snabbt funktionstest

Observera huvudelmätaren när värmeaggregatet är i drift (röd lampa är tänd) och 
läs sedan av den på nytt när aggregatet är i standby-läge (dvs. den röda lampan 
är inte tänd). Testet bör visa att mätaren anger att mer elektricitet används 
av aggregatet när den röda lampan är tänd. Det är omöjligt för ett elektriskt 
värmeaggregat att slösa energi - om det drar ström kommer denna ström att 
omvandlas till värme som kommer att överföras till vattnet.

Tillförlitligt funktionstest

Om ett mera tillförlitligt test krävs för att bekräfta att ditt värmeaggregat 
tillhandahåller den specificerade uppvärmningseffekten, kommer två avläsningar 
av huvudelmätaren att krävas, med ett intervall på exakt 1 timme (dvs. gör en 
avläsning och därefter en andra avläsning exakt en timme senare). Därefter, 
genom att subtrahera den första avläsningen från den andra avläsningen, kan 
antalet förbrukade enheter (kW) beräknas. Notera att ditt värmeaggregat också är 
klassificerat i enlighet med kW-timmar. 

Poolpumpen och värmeaggregatet måste köras kontinuerligt under testet (dsv. 
den röda lampan måste vara tänd). För att undvika felaktiga resultat under testet, 
är det viktigt att undvika att använda andra apparater med hög strömförbrukning 
i hushållet (som torktumlare, duschar, spisar, osv.). En stor poolpump på 1 hk 
kommer att dra mindre än 1 kW per timme. Resultatet av testet bör bevisa 
att exempelvis ett värmeaggregat på 6 kW och en pump på 0,5 hk kommer 
att dra mellan 6,3 kW och 6,5 kW per timme. Det är omöjligt för ett elektriskt 
värmeaggregat att slösa energi - om det drar ström kommer denna ström att 
omvandlas till värme som kommer att överföras till vattnet.

Felsökning
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VÄRMEAGGREGATET ÖVERGÅR INTE TILL 'Aggregat på' (RÖD LAMPA)

I de flesta fall är detta resultatet av att en av följande punkter inte har uppfyllts.

Möjlig orsak 1: Den önskade temperaturen har uppnåtts.
Åtgärd: För att bekräfta, öka den önskade temperaturen genom att trycka på 'P' 
för att visa aktuell önskad temperatur och använd sedan pilknapparna för att öka 
värdet till över den aktuella vattentemperaturen. Tryck på 'P'-knappen på nytt för 
att lagra den önskade temperaturen. Den digitala termostatens 'OUT'-lampa bör 
då tändas för att visa att den digitala termostaten begär att värmeaggregatet ska 
startas (se sidan 6).

Möjlig orsak 2: Den 'termiska säkerhetsbrytaren' har utlösts.
Åtgärd: Avlägsna det svarta knappskyddet och tryck på den röda knappen för 
att återställa (se fig. 7). Om ett positivt klick hörs, måste orsaken till utlösningen 
undersökas och detta kan bero på ansamling av skräp eller en luftficka i 
värmeaggregatets flödesledning.

Möjlig orsak 3: Otillräckligt flöde.
Vid användning av ett patronfilter: Bekräfta detta genom att köra systemet 
med
filterpatronen borttagen från din pump- och filterenhet. Detta kommer att 
försörja värmeaggregatet med den maximala flödeshastigheten som din enhet 
kan åstadkomma. Om värmeaggregatet övergår till driftsläge (dvs. den röda 
lampan tänds) efteråt, är det bekräftat att en blockerad filterpatron var orsaken. 
Patronen bör rengöras eller bytas ut.
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Fig. 7.

Felsökning



www.elecro.co.ukwww.elecro.co.uk

Vid användning av ett sandfilter: Kontrollera tryckmätaren på ditt sandfilter och 
backspola vid behov.

OBS: I vissa fall kan utlösning av den 'termiska säkerhetsbrytaren' och en 
låg flödeshastighet vara sammanlänkade, dvs. när ett filter är blockerat, kan 
luft sugas in i filtreringssystemet och bilda fickor inne i värmeaggregatet och 
därmed utlösa den termiska säkerhetsbrytaren.

INGEN LAMPA TÄNDS PÅ VÄRMEAGGREGATET NÄR DET STARTAS

Möjlig orsak:  Strömfel utanför värmeaggregatet
Åtgärd: Kontrollera alla säkringar, jordfelsbrytare eller andra komponenter som 
är installerade i försörjningskabeln. OBS: Värmeaggregatet är utrustat med en 
glassäkring på 3 ampere som återfinns på den övre kontrollpanelen (se fig. 1).

VATTNET SOM KOMMER IN I MIN POOL KÄNNS INTE MYCKET VARMARE

Temperaturhöjningen för vattnet efter att det har passerat genom 
värmeaggregatet är direkt proportionellt mot volymen av vatten som pumpas in
i relation till värmeaggregatets uteffekt.

Exempel: Ett värmeaggregat på 6 kW som är ansluten till en pump med en 
kapacitet på 4 000 liter/timme, kommer att åstadkomma en temperaturökning på 
cirka 1,2°C(som är nästan omöjligt att känna med handen). När vattnet som värms 
upp återcirkuleras från en ensam vattenkälla, påverkas dock tiden som krävs för 
uppvärmningen inte av flödesvolymen. 
En populär missuppfattning är att en långsammare flödeshastighet kommer att 
leda till att uppvärmningsprocessen går fortare.
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RoHS-förklaring om överensstämmelse

Elecro Engineering Limited intygar att vårt sortiment med elektriska 
värmeaggregat för simbassänger uppfyller kraven för RoHS-direktiv 2002/95/EC 
angående begränsning av farliga ämnen.

Elektriskt/elektroniskt avfall

Denna produkt uppfyller kraven för EU-direktiv 2002/96/EC
Släng inte denna produkt i hushållsavfallet.

Denna symbol på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte 
får behandlas som hushållsavfall. Istället bör den lämnas in på en lämplig 
återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

  

Genom att säkerställa att denna produkt avfallshanteras på korrekt sätt, kommer 
du att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga 
hälsan, som skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. 
Återvinning av material kommer att hjälpa till att spara naturtillgångar. 

För ytterligare information, var god kontakta ditt lokala miljökontor, 
återvinningscentral eller återförsäljaren där du köpte produkten.
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Garanti

Ditt värmeaggregat har garanti från köpdatumet för defekter i hantverk och 
material under en period på 3 år (geografiska skillnader kan förekomma)

Tillverkaren kommer efter eget gottfinnande att ersätta eller reparera defekta 
enheter eller komponenter som har skickats tillbaka till företaget för inspektion.
Köpkvitto kan behövas.

Tillverkaren tar inget ansvar i händelse av felaktig installation av värmeaggregatet, 
felaktig användning eller oaktsamhet med värmeaggregatet.

EU-förklaring om överensstämmelse
Tillverkaren intygar härmed att följande produkter eller sortiment

ELECTRIC SWIMMING POOL HEATER RANGE

Uppfyller följande regler:
direktivet för ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 89/336/EEC med tillhörande 
ändring 93/068/EEC Kontrollerat av AEMC Measures tekniska laboratorierapport 

nr. P96045T

Följande harmoniserande standarder har tillämpats: EN 55014 - EN 55104
EN 55011
EN 55022
CEI 801-4
CEI 801-2
CEI 801-3

tillhörande LÅGSPÄNNINGS-direktivet 73/23/EEC.
Följande harmoniserande standarder har tillämpats:

EN 60335-2-35

Produktöversikt
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