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Viktiga meddelanden!

Grattis till ditt inköp av din nya värmeväxlare från Elecro. Elecros 
värmeväxlare tillverkas i Storbritannien enligt exakta standarder och 
använder material av högsta kvalitet. Ta dig en stund för att läsa igenom 
dessa instruktioner för att garantera en exceptionell prestanda och 
pålitlighet. Din nya värmeväxlare måste installeras och användas så som 
angivet.

Denna värmeväxlare måste installeras korrekt och får endast utföras 
av behörig personal och i enlighet med nationella samt regionala 
föreskrifter och regler.

PRODUKTÖVERSIKT

Standard G2-värmeväxlare

Bild 1.

Nippela
Nippela

Blindflänskoppling 

Primär koppling

Yttre tank

Blindlock

Lock till 
termostatficka

Fog på 1,5”/50 mm 

Expanderfjädrar
JUSTERA INTE!
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Specifikation

Med tillvalsutrustning

Överföringsvärden

ΔT = Temperaturskillnad mellan primär (varm) och Sekundär (pool)
För att beräkna BTU ska man multiplicera kW x 3412
kW x 3412 = BTU ut
Obs! Maximal primär drifttemperatur är 95ºC

Primär 
boosterpump Digital/Analog 

styrenhet

Enkelriktad
ventil

Flödesomkopplare

Fog på 1,5”/50 mm

Tapa de
la caja del

Expanderfjädrar
JUSTERA INTE!
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30-kW 1.1 6.1 10 5.0 9 11 16 20 26 30 33

30-kW 1.3 6.8 10 5.0 10 13 18 23 31 34 39

30-kW 1.3 6.8 14 7.0 11 15 20 26 34 41 46

49-kW 1.6 7.7 16 9.2 13 18 25 34 41 50 56

49-kW 1.8 8.3 16 9.2 14 20 28 38 45 55 62

49-kW 2.2 9.6 17 9.8 16 22 33 44 52 64 73

85-kW 2.4 11.3 17 10.6 22 28 40 53 64 75 81

85-kW 2.7 12.9 17 10.6 26 32 46 60 73 82 89

85-kW 3.2 14.7 17 10.6 28 34 49 64 77 90 102

122-kW 3.8 18.3 19 12.6 33 43 68 75 93 108 120

122-kW 4.2 20.0 19 12.6 36 48 70 89 108 126 143
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Mått (mm) - Sats med tillvalsutrustning

Mått (mm) – Standard G2-värmeväxlare

Installation

Din Elecro-värmeväxlare kan installeras såväl horisontalt som vertikalt. 
(Se bilderna 4/5) En väggkonsol medföljer och är endast för horisontal 
installation, se bild 6. 

L3

L2 (utan fogar)
L1

27
8
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0

L1 L2 L3

30-kW 540 426 247

49-kW 710 596 417

85-kW 840 726 547

122-kW 1000 886 707

Bild 2.

Bild 3.

L3

L1
L2 (utan fogar)

13
1
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Med tillvalsutrustning

Horisontal installation
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Horisontal väggmontering:

Din Elecro-värmeväxlare ska anslutas till de två oberoende vattenkretsarna 
enligt följande:

1. Anslutning till vattenfiltreringskrets (sekundär)
Värmeväxlaren ska plomberas inline, efter filtreringspumpen och filtret 
och före alla typer av vattenbehandlingsutrustning. Den ska matas med 
rent vatten. Inget skräp eller bråte får komma in i värmeväxlaren. Det 
medföljer universella plastadaptrar på 1,5”/50 mm för anslutning till ett 
styvt PVC- eller ABS-rör (trappformig intern diameter för att fungera för 
båda storlekarna). Värmeväxlaren ska installeras så nära ångpannan som 
möjligt för att minimera värmeförlust.

Värmeväxlaren ska installeras på den lägsta punkten i filtreringskretsen 
för att hjälpa till med korrekt luftning och för att säkerställa att den är fylld 
med vatten under drift.

Om värmeväxlaren installeras vertikalt är det nödvändigt att poolen/
dammvattnet (sekundär krets) kommer in lågt och går ut högt.

Bild 6.

1. Fixera väggkonsolen som medföljer 
som visat med två skruvar (fästelement 

medföljer ej)

2. Häng på värmeväxlaren på konsolen

OBS! Väggkonsolen är inte lämplig för 
vertikal installation

Väggkonsol
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2. Anslutning till uppvärmning eller kylning (primär)
Värmeväxlaren ska vara direkt ansluten till den primära värmekretsen, dvs. 
ångpannan, med det medföljande 1” BSP-hankontaktdonet i mässing, se 
diagrammet nedan.

OBS! Cirkulationspumpen i den primära kretsen ska kontrolleras 
av termostaten, som ska anslutas via filtreringspumpen för att det 
endast ska gå att värma när filtreringspumpen är igång.

Luftningsventiler ska installeras i den primära kretsens höga punkter. För 
att säkerställa en korrekt temperaturdetektering är det mycket viktigt att 
termostaten/termistorn är placerad vid värmeväxlarens vatteningång. 
Termostatfickan och flödesomkopplaren använder en gemensam port och 
kan därmed växlas om enligt behov.

Använd två skiftnycklar för att fästa 
fästelementen. Skiftnyckel 1 ska förbli 

stadig.

Bild 7.

Bild 8.

OBS! Termostatkontrollen 
ingår endast med den fullt 

tillvalsutrustade satsen.  Med 
standardenheten medföljer 

endast en termostatficka och 
blindlock.

Man bör vara försiktig med att inte 
dra åt några anslutningar för hårt 
eftersom detta kan orsaka skada 

på värmeväxlaren. Använd endast 
de medföljande anslutningsdonen 
i mässing, då andra ej certifierade 

anslutningsdon kan läcka eller orsaka 
skada på enheten.
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Cirkulationsriktning:
De primära och sekundära kretsarna ska installeras så att vattenflödet 
är moturs, dvs. varmvattnet från den primära kretsen ska flöda i motsatt 
riktning mot vattnet i den sekundära kretsen. 

VARNING
Om värmeväxlaren inte används under vintermånaderna måste den 
dräneras för att förebygga frostskador.

OBS! För underhåll på vintern – rekommenderas det att värmeväxlaren 
installeras med isoleringsventiler på både vatteningångs- och 
utgångssidorna på den primära och sekundära kretsen. Med hjälp av 
detta kommer vattnet att stängas av på båda sidor och bidra till att det 
avlägsnas från systemet när så behövs.

   Vattenkvalitet

För att förhindra skada på din värmeväxlare måste vattenkvaliteten förbli 
inom följande gränser:

Klorinnehåll: Max 3mg/l (ppm) Kloridinnehåll: Max 150mg/l
PH: 6,8-8,0
Kalciumhårdhet: 200-1000mg/l (ppm)

Värmeväxlare i rostfritt stål är INTE lämpliga för användning med 
saltvatten. 

Utrustad värmeväxlare
(tillvalsutrustad sats)

För Elecro-värmeväxlare som är köpta med den tillvalsutrustade satsen 
ingår följande artiklar:

Primär boosterpump (primär värmekrets) flödesomkopplare
Digital eller analog temperaturkontroll

Om man installerar med den tillvalsutrustade satsen är det 
nödvändigt att man gör en anteckning om flödesriktningen som är 
indikerad på backventilen och den primära boosterpumpen.
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Värmeväxlaren ska konfigureras enligt följande diagram, och man ska vara 
noga med att följa angivna flödesriktningar. För pool/dammvatten som 
kommer in på vänster sida av värmeväxlaren, ska det primära vattenflödet 
och utrustningen konfigureras enligt bild 9.

För pool/dammvatten som kommer in på höger sida av värmeväxlaren, ska 
det primära vattenflödet och utrustningen konfigureras enligt bild 10.

Sekundärt vattenflöde – vänster till höger

Pump

Enkelriktad ventil

Termostat

1” honnippel

Flödesomkopplare

Bild 9.
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Sekundärt vattenflöde – höger till vänster

Kontrollådan kan fästas på Elecro-värmeväxlaren som visat på diagrammet 
med hjälp av de medföljande fästelementen. 

Elektrisk anslutning

Elektrisk anslutning:
Skruva upp skruvarna på det nedre höljet och ta bort det elektriska höljet. 
Alla elektriska anslutningar ska ske i relevanta terminaler i enlighet med de 
etiketterade lägena. 

Förklaring av anslutning:
Säkerställ att jordringen är säkert ansluten med hjälp av styrdonets 
fixeringsbultar och mellanlägg som visat på bild 11 (detta slingas sedan 
internt till terminalerna 3 och 6).
Terminalerna 1, 2 och 3 ansluter till elnätets ingående strömförsörjning, så 
som angivet.
Terminalerna 4, 5 och 6 ansluter till försörjningskabeln till Grundfos-
pumpen så som visat.
Terminalerna 7 och 8 ansluter till flödesomkopplaren.

Pump

Flödesomkopplare

Bild 10.

1” honnippel Enkelriktad ventil

Termostat

10
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Endast för analogt:
Terminalerna 9 och 10 är den omkopplade spänningsfria utgången för att 
kontrollera uppvärmningsapparaten.

Elektriskt

Endast för digitalt:
Terminalerna 9 och 10 ansluter till sonden som detekterar temperaturen.
Terminalerna 11 och 12 är den omkopplade spänningsfria utgången för att 
kontrollera uppvärmningsapparaten.
Terminalerna 13 och 14 är den omkopplade spänningsfria utgången för 
prioritetsuppvärmning för att kontrollera filtreringspumpen (förklaras 
senare).

Instruktioner för styrdonet

För Elecro-värmeväxlare som är utrustade med analog styrning ska 
styrknappen roteras till önskad vattentemperatur.

För Elecro-värmeväxlare utrustade med digital styrning. Den nuvarande 
vattentemperaturen visas på den röda övre displayen. Användaren 
kan välja den nedre gröna displayen “begärd temperatur”.  Detta är 
temperaturen som du vill att vattnet ska ha.

www.elecro.co.uk

Jordterminalringen är fäst 
med fixeringsbultarna och 

mellanläggen som finns 
bakom det nedre höljet.

Bild 11.
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 Tryck och håll ned i två sekunder för att stänga av/på

 Tryck för att öka den inställda temperaturen (begärd    
 vattentemperatur

 Tryck för att sänka den inställda temperaturen (begärd    
 vattentemperatur) 

 Tryck och släpp för att aktivera/inaktivera “Prioritetsuppvärmning”

Tidsfördröjning 

För att förhindra överhettning för omkopplarkomponenterna inuti 
uppvärmningsapparaten som orsakas av frekvent omkoppling mellan 
på och av (cykling), är det digitala styrdonet förprogrammerat med en 
tidsfördröjningsfunktion. 

Detta förhindrar snabba skiftningar gällande temperatur eller hastighet 
när uppvärmningsapparaten kopplas mellan på och av mer än en gång på 
två minuter. 

Tidsfördröjningsläget indikeras av den blinkande LED:en intill symbolen 
på den digitala displayen (figur 12). 

Differential

När vattnet har nått den begärda temperaturen kommer 
uppvärmningsapparaten att stängas av och kommer inte att gå igång 
igen förrän vattentemperaturen har sjunkit 0,6˚C. Detta värde kallas 
för differentialen och är även till för att förhindra överhettning av 
omkopplarkomponenterna som orsakas av cyklingen.

Funktionen för prioritetsuppvärmning säkerställer att vattnet behålls 
konstant på den begärda temperaturen. När prioritetsuppvärmning är 
aktiverat kommer dess ikon längst ned till höger på displayen att tändas. 
Styrdonet kommer nu att övervaka vattentemperaturen och starta både 
cirkulationspumpen och uppvärmningsprocessen när så behövs.

OBS! Prioritetsuppvärmning kräver en elektrisk anslutning till 
filtreringspumpens kontaktdon som visat på bild 13.

www.elecro.co.uk
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Elinstallationsschema för
prioritetsuppvärmning

Bild 12.In line

STRÖMFÖRSÖRJNING
TILL PUMP

Försörjning
med 230V

L

N
Kontaktdon Ansluter till

terminalerna 13 & 14

Filtreringspump

Pumptidsklocka

In line

Isoleringsbrytare

A1            A2

Bild 13.
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GARANTI

Din Elecro-värmeväxlare har en garanti på två år från inköpsdatumet mot 
tillverkningsfel och materialfel.

ELECRO ENGINEERING LTD kommer att byta ut eller reparera, enligt eget 
omdöme, enheter eller komponenter med fel som återlämnas till företaget 

för inspektion. Inköpsbevis kan komma att krävas.

ELECRO ENGINEERING LTD kommer inte att vara ansvariga vid felaktig 
installation, felaktig användning eller försummelse.

 EG-försäkran om överensstämmelse
Tillverkaren försäkrar att nedanstående produkter eller sortiment. 

VÄRMEVÄXLARE

Överensstämmer med bestämmelserna i:
direktivet om ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 89/336/EEG, och som 
ändrat 93/068/EEG. Kontrollerat av AEMC Measures laboratory— tekniskt 

rapportnr. P96045T
De harmoniserade standarderna har tillämpats: EN 55014—EN 55104

EN 55011
EN 55022
CEI 801-4
CEI 801-2
CEI 801-3

från direktivet om LÅGSPÄNNING 73/23/EEG. De harmoniserade 
standarderna har tillämpats:

EN 60335-2-35

Product Overview
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   Förklaring om överensstämmelse
   av RoHS

Elecro Engineering Limited certifierar att vårt värmeväxlarsortiment 
överensstämmer med RoHS-direktivet 2002/95/EG gällande begränsning 
av farliga ämnen. 

   Undanskaffande av 
   elektrisk/elektronisk utrustning

Denna produkt överensstämmer med EU-direktivet 2002/96/EG
Släng inte denna produkt bland vanliga hushållssopor.

Denna symbol på produkten eller på dess förpackning 
anger att denna produkt inte ska behandlas som 
hushållssopor. Istället ska den lämnas till tillämplig 
uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk eller 
elektronisk utrustning.

Genom att säkerställa att denna produkt slängs på 
et korrekt sätt kommer du att bidra till att förhindra 
potentiella negativa konsekvenser för miljön och 
människohälsan, som annars skulle kunna orsakas av 
felaktigt undanskaffande av denna produkt. Återvinning 
av material kommer att bidra till att bevara naturresurser. 
För mer information ska du kontakta kommunen 
eller företaget som ansvarar för sophämtningen eller                         
återförsäljaren där du köpte produkten.

Product Overview

www.elecro.co.uk
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