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Viktiga meddelanden

Gratulerar till ditt köp av Quantum fotokatalysiskt vattensterilisering, det 
senaste inom UV-teknologin, tillverkat i England med högsta möjliga 
standard.

För att säkerställa att ditt nya produkt 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.

Viktig säkerhetsinformation

•  Rådfråga en kvalificerad elektriker 
•  Titta aldrig direkt på en tänd UV-lampa
•  Torrkör inte denna enhet, täck inte över enheten
•  Isolera alltid enheten från nätförsörjningen och stäng av          
   vattenförsörjningen innan underhållsarbeten utförs
•  Koppla alltid bort all poolutrustning från nätförsörjningen innan                
   underhållsarbeten
•  Ström måste tillföras via en jordfelsbrytare (JFB) med en                 
   märkrestström som inte överstiger 30 mA
•  Denna enhet måste jordanslutas. Använd aldrig en högre säkring än       
   vad som anges
•  Enheten får inte sänkas ner i vatten
•  Om kvartshylsan är sprucken, ska den bytas ut omedelbart
•  Små barn bör aldrig lämnas utan uppsikt i närheten av vatten

Specifikationer

Modell: Q-65 & Q-130 (analog)
Nominell spänning: 220~240V 50/60 Hz; 110~120V 50/60 Hz
Maximalt tryck = 3 bar
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Produktöversikt

Quantum är tillgänglig i formaten 55 W enkelt rör och 110 W 
dubbelt rör, levereras komplett med flödesvakt och antingen en 
analog lamplivstidsindikator och återställningsbrytare eller digital 
lamplivstidsnedräkning med intelligent doseringspump.

Fig. 1.

Enhet med enkelt rör, 55 W

OBS: Digital modell visad
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Fig. 2.

Enhet med dubbelt rör, 110 W

OBS: Digital modell visad
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Placering av enheten

FÖRSIKTIGHET: För att förhindra att enheten faller ner i vattnet, 
installera den inte ovanför eller bredvid din pool.

Quantum-enheten är väderskyddad men inte vattentät. Den måste 
installeras i ett torrt, väderskyddat hölje. Enheten måste monteras på en 
jämn lodrät yta, vågrätt eller lodrätt. Den får inte sänkas ner i vatten eller 
placeras i en position där vatten kan samlas runt enheten.

För att förhindra att enheten tappas i poolen oavsiktligt, måste enheten 
installeras på minst 3,5 meters avstånd från poolens kant.

Enheten måste alltid anslutas till vattensystemet efter filtret, i enlighet 
med vad som visas i fig. 3 för att förhindra att smuts och skräp pumpas in i 
enheten.

Fig. 3.
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Fig. 4.

Montering av UV-enheten

Enheten får monteras på en vägg eller annan lämplig lodrät yta som är 
tillräckligt stark (exempel: när enheten är full med vatten är den för tung 
för att montera på en planka i ett vanligt trästaket). Enheten levereras med 
en fästsats. Enheten kan monteras lodrätt i enlighet med vad som visas på 
de följande sidorna i fig. 5 och 6 eller vågrätt, som visas i fig. 7.

OBS:
När man monterar UV-enheten, är det viktigt att lämna ett fritt utrymme på 
minst 1 m från en av enhetens sidor för att göra det möjligt att komma åt 
och byta ut lampan/lamporna och/eller kvartshylsan/-hylsorna vid behov. 
Både lamporna och kvartshylsan kan bytas ut från valfri ände av enheten. 
Vid lodrät installation, måste det fria utrymmet på 1 m vara ovanför eller 
under enheten, vid vågrät installation måste det fria utrymmet på 1 m vara till 
vänster eller höger om enheten.
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Plastplugg x5

Fig. 5.

Enhet med enkelt rör, 55 W

Skruv x5

Packning x5
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Fig. 6.

Enhet med dubbelt rör, 110 W

Skruv x5

Packning x5

Plastplugg x5
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Fig. 7.

Lodrät
montering

Enhet med dubbelt rör, 110 W

Vågrät montering

Enhet med enkelt rör, 55 W

Lodrät
montering

Vågrät montering

Tillförseln av vattnet 
måste vara låg och 

utsläppet högt

Tillförseln av vattnet 
måste vara låg och 

utsläppet högt

Fabriksinställning

Valfritt omvänt flöde 
förklaras på sidan 10

Fabriksinställning

Valfritt omvänt flöde 
förklaras på sidan 10
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Anslutning till vattenförsörjningen

Enheten levereras med kopplingar för att möjliggöra anslutning till en 
fast rörledning på 2" eller 63-mm. Övergångsrör medföljer också för att 
möjliggöra anslutning till en fast rörledning på 50-mm eller 1½" - se fig. 8.

För anslutning till en ledning med diametern 
63-mm eller 2"

Sätt i rörledning-
en med diame-

tern 63-mm upp 
till detta stopp

Sätt i rörledning-
en med diame-
tern 2" upp till 

detta stopp

LIM

ABS ✓
PVC ×

Sätt i rörledningen 
med diametern 
50-mm upp till 

detta stopp

Sätt i rörledningen med 
diametern 1½" upp till 

detta stopp

Limma fast din 
rörledning upp till 
korrekt stopp

2

Limma fast det medföljande 
övergångsröret i kopplingen

1

OBS:

LIM

ABS ✓
PVC ×

OBS:

Fig. 8.

För anslutning till en ledning med diametern
50-mm eller 1½"
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Flödeskrav

Minsta flödeshastighet: 
  55 W (enkelt rör) och 110 W (dubbelt rör) = 4 m3/timme  
  (4 000 liter per timme)

Högsta flödeshastighet: 
  55 W (enkelt rör) = 14 m3/timme (14 000 liter per timme)
  110 W (dubbelt rör) = 28 m3/timme (28 000 liter per   
  timme)

Din Quantum är fabriksinställd för att ta emot ett inkommande 
vattenflöde till vänster, med utflöde till höger och detta kan vändas 
genom att vrida på flödesvakten 180 grader (dvs. ½ varv - se fig. 8)

VARNING! Flödesvakten kan skadas när man vänder om flödesriktningen om 
den lyfts mer än 5 mm från sitt hölje och vrids om med kraft. Om man har 
vridit på flödesvakten är det viktigt att kontrollera att den har låsts ordentligt i 

korrekt riktning i rät vinkel mot vattnets flödesriktning.

Elektrisk anslutning

Enheten måste installeras i enlighet med rådande lagar och föreskrifter 
i landet/regionen i fråga. Koppla alltid bort all poolutrustning från 
nätförsörjningen innan underhållsarbeten. Allt arbete måste alltid 

Flöde

Valfritt
omvänt flöde

Fabriksinställt
flöde

Fig. 8.

Hur man vänder om flödet: Lossa 
låsmuttern (A) och vrid på

flödesvakten 180 grader enligt 
vad som visas (B). Säkerställ alltid 

att pilen på flödesvakten är i 
samma riktning som

vattenflödet.
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Modell med indikator för lampans livstid

Under normala förhållanden, har UV-lampan/-lamporna inuti enheten 
en livstid på 14 000 timmar. Enheten är utrustad med en indikator för 
lampans livstid för att påminna dig om att byta ut lampan/lamporna efter 
denna bestämda tidsperiod.

När du startar Quantum för första gången, kommer indikatorn att lysa gult 
i en sekund för att ange att tidsinställningen är 14 000 timmar och sedan 
omedelbart ändra färg till grönt för att ange att tidtagaren har startat.

När tidtagaren når <500 timmar, kommer indikatorn att ändra färg från 
grönt till gult för att indikera att UV-lampan/-lamporna närmar sig slutet 
av sin livstid; när tidtagaren når noll, kommer indikatorn att ändra färg från 
gult till rött och blinka långsamt för att signalera att UV-lampan/-lamporna 
måste bytas ut.

Efter utbyte av UV-lampan/-lamporna återställer man tidtagaren genom 
att trycka och hålla ner återställningsknappen tills indikatorn släcks och 
tänds på nytt. När återställningsknappen släpps upp, kommer indikatorn 
att tändas (gult i en sekund, följt av grön färg). Detta anger att tidtagaren 
har startat om och är återställd till nedräkning från 14 000 timmar.

utföras av en behörig elektriker, som kommer att utfärda ett intyg om 
överensstämmelse när arbetet har slutförts.

Strömförsörjningen måste var utrustad med en jordfelsbrytare med 
en nominell restström som inte får överstiga 30 mA. Enheten måste 
installeras inuti ett torrt, väderskyddat hölje.

Enheten är utrustad med en strömkabel på 5 meter. För att förhindra att 
enheten tappas i poolen oavsiktligt, måste enheten installeras på minst 
3,5 meters avstånd från poolens kant. 
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LAMP LIFE INDICATORRESET SWITCH

Fig. 9.

INDIKATOR FÖR
LAMPANS LIVSTIDÅTERSTÄLLNINGSBRYTARE
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Frysskydd

Det är mycket viktigt att enheten skyddas mot frost under 
vintermånaderna eller kopplas bort från vatten- och strömförsörjningen 
och förvaras i ett torrt och väderskyddat utrymme. 

Byta av lampor och kvartsglas 
Rengöring (alla modeller)

Isolera från ström- och vattenförsörjningen innan något
underhåll utförs.

Fasthållningsanordning för lamphållare: En fasthållningsanordning 
i plast för lamphållaren är monterad vid vardera änden av varje 
lampkammare för att förhindra att lamphållarna avlägsnas av misstag när 
enheten är ansluten till nätförsörjningen.

Varje fasthållningsanordning är fäst med en självgängande skruv. För att 
utföra rutinunderhåll måste dessa fasthållningsanordningar avlägsnas och 
det är mycket viktigt att sätta tillbaka dem efter att underhållsarbetet har 
avslutats. Med tiden kan det vara nödvändigt att byta ut fästskruvarna 
(skruv med storlek nr. 8) mot en något större skruv.

För att avlägsna lampan, avlägsna försiktigt det blåa lamphållarhöljet och
dra sedan ut de vita elektriska ändkåporna i plast från lampans ände. Skjut 
försiktigt ut lampan och se till att inte utöva tryck på glaskvartshylsan. 
Skruva sedan loss de två blåa kompressionskopplingarna som återfinns 
i vardera ände av huvudkroppen och ta bort o-ringarna. Drag sedan 
ut kvartsglashylsan. Rengör hylsan och polera med en mjuk trasa eller 
pappershandduk. 

Om du bor i ett område med hårt vatten, kan det finnas kalkavlagringar 
på kvartshylsan. Detta kan enkelt avlägsnas genom att blötlägga hylsan i 
ett vanligt avkalkningsmedel (följ tillverkarens anvisningar). Om man inte 
avlägsnar kalkavlagringarna, kommer UV-lampan/lampornas effektivitet 
att försämras.

Monteringsprocess: Skjut in den rena och torra kvartsglashylsan i 
enheten. Säkerställ att du monterar o-ringarna försiktigt vid kvartsglasets
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ändar. Annars kommer det att finnas läckor när vattnet slås på. Om du 
utför det årliga lampbytet, använd nya o-ringar. När du monterar enheten 
på nytt, säkerställ att innergängorna på kompressionskopplingarna
och yttergängorna på huvudkroppen är rena. 

Smörj på lite silikonfett eller vaselin (inte silikontätningsmedel) på 
gängorna. Eftersom dessa gängor endast underhålls periodiskt, kommer 
denna smörjning att hjälpa till att förhindra att de fastnar i varandra. 
Sätt sedan tillbaka och spänn åt kompressionskopplingarna ordentligt 
för hand. Sätt tillbaka eller byt ut UV-lampan/lamporna mot en ny. Sätt 
tillbaka lamphållarna och de blåa lamphållarhöljena och se till att du 
matchar med korrekt siffra på lamphållaren.

OBS: Nyp det blåa lamphållarhöljet när du monterar enheten för avlägsna 
eventuella luftfickor. Om man inte avlägsnar luftfickorna, kan lamphållaren 
lossna från lampans ände. Återanslut och öppna vattenförsörjningen 
för att kontrollera om det finns några läckor innan strömförsörjningen 
återupprättas.

Viktigt: Plastkroppen och de blåa kompressionskopplingarna är 
tillverkande av polymerer som är specifikt stabiliserade för att skydda 
dem från effekten av strålningen från UV-lamporna. Trots detta UV-skydd, 
kommer de att utsättas för slitage från UV-strålning och vattenflöde. De 
bör alltid inspekteras när ett lampbyte genomförs för att säkerställa att de 
inte uppvisar tecken på för hårt slitage. Reservdelar finns tillgängliga.
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RoHS-förklaring om överensstämmelse

Elecro Engineering Limited intygar att vårt sortiment med UV-
fotokatalytiska vattensterilisering uppfyller kraven för RoHS-direktiv 
2011/65/EU angående begränsning av farliga ämnen.

Elektriskt/elektroniskt avfall

Denna produkt uppfyller kraven för EU-direktiv 2012/19/EU
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.

Garanti

Din Quantum pool sanitiser har en garanti på 3 år från inköpsdatumet mot 
defekter i hantverk och material.

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 produkten, felaktig användning eller oaktsamhet.

Denna garanti inkluderar inte servicebara delar, dvs. lampor, kvartshylsor 
och o-ringar, osv.
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