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ALLMÄNT

Värmepumpen måste alltid förvaras och transporteras stående på en pall och i sin ursprungliga förpackning.

OBS: Vid transport på öppet flak skall enheten vara emballerad, om embalaget är skadat eller enheten inte fraktad upprätt kan
den vara skadad, notera detta på fraktsedeln.
Om värmepumpen ändå transporterats liggande eller har legat omkull,
vänta alltid minst i 12 timmar innan den tas i drift.

Förpackning och innehåll

520
1030

830

Transport upprätt
i dess ursprungsförpackning.
(Om den transporteras utan
emballage med fläkt i färdriktning
riskerar roterande fläkt att förstöra
hela maskinen. Har pumpen legat
på sidan får den inte under några
omständigheter startas fören efter
minst tolvtimmar.)

Bruksanvisning

+

Garantisedel

Värmepumpens vikt 1M med förpackning : ≅ 55 kg
Värmepumpens vikt 2M med förpackning : ≅ 56 kg

Notera: Inuti enheten finns en påse med tillbehör. För att ta ut den, se kapitel «ANSLUTNNGAR» del «Åtkomst servicelucka»
den här instruktionen.

Påsens innehåll :
2 tätningsringar  + 2 halv-unionskopplingar Ø50 to be
glued  + 5 vibrations dämpande block  + 1 kabeltätning

.








Produkt informationsskylt
Innan ni börjar med installationen kontrollera att antal volt på produktinformations skylten stämmer med el anslutningen (kapitlet
«BESKRIVNING» visar var skylten sitter.)
Vattenvård
För att pumpen ska fungera optimalt så ska följande riktvärden för poolvatten kvalitén följas. Fritt klor max 2.5 mg/l, totalt brom
max 5.5 ,g/l, pH-värdet ska ligga mellan 6.9-8.0, Om saltgenerator eller klordoseringsapparat är anslutet till cirkulationssystemet
så kontrollera att de fungerar ihop med värmepumpen och se till så att klorcellen är monterad efter värmepumpen.
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BESKRIVNING
Värmepumpens mått



 Front panel.
 Fläktgaller.
 Kontrollpanel.
 Sidopanel (åtkomst service lucka).
 Kondensor.
 Poolvatten inlopp.
 Poolvatten utlopp.
 Kabeltätning.
Topp-panel.
 Förstärkning.
 Bottenplatta.
Krök för evakuering av kondensvatten.
 Produkt informations skylt.



















Kontrollpanelen
: Av/På eller Stand-by (tryck och håll ned 3 s).
: Visa önskad vatten temperatur.

+
+

: Öka önskad vatten temperatur.
: Sänk önskad vatten temperatur.

Indikator som visar att pumpen är i påslaget läge (ON)
‘filterpumpstyrningen’ output enabled indicator
Kompressorn arbetar (fast sken), eller standby på timer (blinkar)
Avfrostning pågår (fast sken) - Tidsinställd avfrostning (blinkar)
Symbolerna avänds inte på denna modell.

Teknisk specifikation
Modell

In
förbrukning*

Uteffeket*

Nominell
ström
förbrukning*

1M

1.42 kW

6.6 kW

2M

1.64 kW

7.8 kW

Max. ström
konsumption

Kylmedium
R410A

6.28 A

9A

880 g

66.4 dBA

38.4 dBA

45 kg

7.34 A

10 A

940 g

67.4 dBA

39.4 dBA

46 kg

Ljudnivå

Ljudnivå
10 m

Netto vikt

* Värden vid en luft temperatur av + 15°C och en poolvatten temperatur av 24°C.

• Enhetens skyddsklass: IP 24
• Typ av kylmedium: R410A
• Omgivningstemperatur (TS): Min. 5°C / Max. 38°C
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INSTALLATION

Lyft aldrig enheten i top panelen eller i sidopanelerna, lyft den underifrån i bottenplattan eller med bärremmar.

Nödvändiga verktyg för installationen

Val av plats
• Värmepumpen måste installeras utomhus och i skugga.
• avstånden på bilden nedan måste hållas så att pumpen får tillräckligt fritt utrymme för att undvika att den kalla luft
pumpen producerar återcirkuleras genom systemet.

Fig. 1



 to drain
Fig. 2



• Platsen bör vara lätt åtkomlig för att underlätta underhåll av enheten.
• Placera de med levererade vibrationsreducerande kuddarna under fötterna på värmepumpen. Undvik att överdra
skruvarna så att de komprimeras för hårt (Fig. 2).
• Enheten måste placeras på ett stabilt underlag (e.g. betongplatta) och måste skyddas mot ansamling av det
kondensvatten som bildas under normal drift. Använd en böjd slang/rör (Ø18) (fig. 1) som ansluts vid bottenplattan (det
finns två möjliga anslutningar för evakuering av kondensvatten: underifrån värmepumpen eller från sidan).
• Enheten måste monteras i våg så att avrinning av det kondenserade vatten som bildas under drift fungerar.
• Undvik att rikta enheten så kall luft blåser mot fönster.
• Se till så att inte vibrationer och ljud fortplantas till närliggande byggnader.
• Undvik att montera värmepumpen på närmare avstånd än vad elsäkerhetsverkets föreskrifter anger (min 3 meter).
• Värmepumpen skall inte installeras nära en gasenhet, t.ex. en grill eller andra brandfarliga ämnen.
• Värmepumpen skall inte installeras nära en väg för att undvika stänk av lera och stenaskott.
• Undvik platser som är utsatta för stark vind särskilt riktat gentemot pumpens luftutsläpp.
• Installation, både elektrisk och vattenanslutning till cirkulationssystemet måste utföras enligt gällande svensk standard.
• Placera pumpen i möjligaste mån utom räckhåll för barn.
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ANSLUTNINGAR
Åtkomst service

Hydrauliska anslutningar
Anslut poolvatten inloppet och utloppet (se märkningen) till pumpen genom Ø 50 PVC flexslang/50-PEL-slang vi de medföljande
unionskopplingarna eller by-passventiler. Inlopp och utlopp är märkta enligt nedan:
OBS! Viktigt! Iakttag försiktighet vid infästning av by-passventilen till värmeväxlaren dessa rör sitter endast fast med en låsskruv.
Tips. Öppna serviceutrymmet på gaveln, där kommer man åt vattenrören så att ni kan hålla emot när by-passventilerna dras fast.

inlopp

utlopp.

Anslutningen görs via en by-pass pumpen kopplas in efter filtret men före klordosör, saltgenerator eller liknande.
- Vatten cirkulationssystemets test tryck: 3 bar

- Vatten cirkulationssystemets arbetstryck: 1-1.5 bar

Poolvärmepump 1M – 2M : - Genomsnittligt vattenflöde 2.8 till 3.5 m3/h – tryckfall 0.12 bar –

V1: By-passventil *
V2: Justerventil In * **
V3: Justerventil Ut*
* Rekomenderas att monteras
nära maskinen, vilket förenklar
justering.
** Skall alltid vara helt öppen.

Poolvärmepump

V3

V1

V2
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Elektriskasystemet
• Den enheten skall vara installerad med 16 a säkring och skyddad med jordfelsbrytare (ingår ej), enligt svensk
elsäkerhets norm.
• Minimum kabel area Ø 3 x 2.5 mm² (En-fas 230V/1/50Hz)
• Elektriskt skydd: Med 16 A säkring och 30 mA jordfelsbrytare .

Jord
Grön/gul

U

Säkringshållare F1
3.15 A Typ T
250 VAC

Konfiguration av
kopplingspling. 1-fas 230V
50Hz med Fas (U) + Nollal (N)
+ Jord

N

Observera:
*
*
*
*

En spännings variation på ±10 % under drift är acceptabel.
De elektiska kablarna skall vara ordentligt åtdragna.
Kabeln måste vara anpassad för utomhusbruk.
Använd en kabeltätning vid införandet genom kabelingången i pumpen.

Filterpumpstyrnings funktionen (Rekommenderas ej att användas i Folkpools normal installation):
Målet med denna funktionen är att hålla poolvattnet vid den önskad temperaturen, oberoende av filtreringstiden. Om cirkulationen
är av så överstyr poolvärmepumpen filtreringspumpens timer (kontroll sker en gång i timmen). När filtreringen startar mäts
poolvattentemperaturen.
-Om poolvattentemperaturen ligger inom önskat intervall så stängs cirkulationen ner igen efter 5 minuter.
-Om poolvattentemperaturen ligger under önskad temperatur så slår värmepumpen på och håller cirkulationen igång tills önskad
temperatur är uppnådd.
Fördelarna med denna funktion är:
- att den garanterar att värmepumpen tillåts gå tillräckligt länge för att nå den önskade temperaturen, särskillt under den
initiala uppvärminingsfasen (då man inte längre manuellt måste slå om filtersystemet till 24/24).
- funktionen ger en konstant övervakning av temperaturen och kontroll av poolvärme pumpen och cirkulationssystemets
drift, även när cirkulations system har blivit frånslaget av timern.

Anslutning av filterpumpstyrnings funktionen:
Använd plintar 16 och 17 för att styra filterpumpens drift med en potential-fri kontakt (I max. = 5 A vid 230Vac klass AC1 och I
max. = 1.2A vid 230Vac med klass AC3), se kopplingsschema nedan.
«‘filterpumpstyrningen’g» kopplingsschema:

1

Felaktig anslutning på plint nummer 1617 kan skada regulatorn och gör att garantin
upphör gälla .

3
Fas
1 Filterings timer.
2 Kontactor (3-fas eller 2fas), värmepumpen matar
cirkulationspumpen med
ström.
3Upprättad
Krets kort för
‘filterpump
2007-08-22
styrningen’, plintar 16-17.
4Reviderad
Anslutningskabel,
minimum area 2 x 1 mm²
(Service volt 300Vac).
.

Fas

2

A1-A2 : Supply to
power contactor coil (3fas or 2-fas).

Nolla
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Filterpumpen får under inga omständigheter kopplas in utan en extern kontaktor och får alltså inte matas direkt från
plints 16-17 på krets kortet3.

Viktigt :
Minimum diameter på ledningen för anslutning av filterpumpstyrnings funktionen är 1 mm².
Ta bort pluggen (bredvid kabeltätningen) och sätt dit en kabel tätning i hålet för att mata in kabeln i enheten.
Note: Kabeln som används till ’filterpumpstyrningen’ och kabeln för den elektriska anslutningen ska fästas ihop inuti enheten just
efter att de passerat packningen in i enheten

DRIFTSÄTTNING
Första genomgång
• Kontrollera att de hydrauliska anslutningarna är täta.
• Kontrollera att enheten står stabilt (samt i våg och upprät).
• Kontrollera att alla kablar sitter rätt och alla kopplingar är korrekt anslutna.

Se till att kablarna är ordentligt fastsatta så att gnistbildning ej kan uppstå.

• Kontrollera att elanslutningen och kabel till ‘filterpumpstyrningen’ inte skaver mot vassa kanter eller heta element
som skule kunna skada dem, både inne i enheten samt utanför.
• Kontrollera att enheten är ansluten till jord (Grön/gul).
• Försäkra er om att inga verktyg eller andra föremål har blivit lämnade innuti värmepumpen,
• Se till att panelen till service utrymmet är tillbaka på plats.
Driftsättning steg-för-steg
Rekommendationer för att fortare nå upp till önskad temperatur:
 Använd pooltäckning(solfolie, pool-safe m.fl. …).
Att värma en pool utan pooltäckning är som att värma ett hus med alla fönster öppna!
 Slå över cirkulationssystemet till «Manuell» dvs. drift 24/24 (om inte ’filterpump styrningen’ är aktiverad).
 Ta vara på perioder då utomhustemperaturen är mild (> i snitt över 10 °C) vilket underlättar uppvärmningen.
Värmepumpens uppgift är att utvinna värmen ur omgivningsluften och överför den till poolvattnet. Desto högre utomhus
lufttemperatur, med desto högre effekt kan värmepumpen värma vattnet.
Märk: Innan ni går igenom punkterna under driftsättning steg-för-steg, kontrollera ventilinställningarna på by-passen (V1, V2
och V3) (se kapitel «ANSLUTNINGAR» i del «Hydrauliska anslutningar»).
Filterpumpen ska vara avstängd.
-1- Till att börja med, ska by-passens ventiler ställas:
- Ventil V1 helt öppen.
Ventil V2-V3 stängda.
-
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-2- Starta cirkulationssystemet (dvs. filterpumpen).
-4- Öppna nu ventiler V2 och V3 till hälften för normalt vattenflöde genom värmeväxlaren.
(luften som samlats i i värmeväxlaren luftas ut automatiskt).
-5- Slå på strömmen till den anslutna värmepumpen.
När displayen slås på första gången så kommer följande meddelande visas: REXX sen MAPX.
-6- Om värmepumpen står i stand-by läge (indikeras a en röd punkt mellan de första två siffrorna

), tryck

i 3 sekunderr ,
visas i 5 sekunder sedan slår enheten över till visning av vattentemperaturen.
in och håll nere
+
+
-7- Ställ in den önskade vatten temperaturen* (
eller
) =>. Om poolvattnet då kräver
uppvärmning så kommer
startar upp.

blinka i 2 till 3 minutes för att sen övergå till ett fast sken då värmepumpens kompressor + fläkt

* Detta värde är begränsat till 32°C för att skydda poollinern. Denna max. gräns kan ändras av köparen med hjälp av PSA men köparen blir
då ansvarig om fel eller skada på liner eller andra plastkomponenter inträffar.

? under de första 5 minuterna då kompressor och fläkt går, så kommer de tre röd-gröna indikatorerna längst till vänster att
blinka

, slutligen övergår detta till att en av de tre övergår till ett fast sken.

Dessa tre indikatorer visar vattenflödet genom värmepumpen. 1. Lågt flöde
(mellan «grön» indikator) slutligen 3. för högt flödet

(nedere «röd» indikator) 2. Rätt flöde

(övre «röd» indikator)

-8- Om regulatorn känner av att flödet är för lågt eller för högt så ska ventil V3 justeras tills «grön» mitten indikatorn
lyser . Obs ! Under denna juster-fas, vänta 30 sek. mellan varje ventiljustering då regulatorns svarstid inte är ögonblicklig.
(Normalläge för V2 och V3 är 45grader. D.v.s. till hälften stängda.

Upprättad 2007-08-22
Reviderad

©Folkpool AB
Kapitel 3.4.3

-8-

Onepac I + Onepac II
- För att optimera flödet genom värmepumpen, (funktionen endast tillgänglig efter att kompressorn och fläkten gått i mer än 5
minuter) :
- Tryck
och
samtidigt och håll nere i 3 s då visas ett värde mellan -3 och +3 (Exempel
- Justera ventil V3 tills värdet visar 0 vilket är optimalt.

).

- Obs: Efter varje justering vänta i ca 30 sek för att pumpen ska hinna reagera på ändringen Notera : Om värdet faller inom intervallet -1 or +1 visas ett grönt streck istället för det röda, vidare justering är valfri då flöde inom detta
intervall är acceptabelt.

- När displayen visar
(Exemple

, tryck

igen och håll i 3 sek för att återgå till visningen av poolvatten temperaturen

och

).

Notera: Värmepumpen kommer också att återgå till detta visningsläge om kontrollen inte rörs på 10 minuter.

Obs: När poolvattnet har nått den önskade temperaturen så stänger poolvärmepumpen av sig automatiskt (indikatorer

och

av).

Viktigt:
- Om vatten flödet genom värmepumpen är lägre än 1.2 m3/h under längre tid än 3 sekunder, så går pumpen in i stand-by
läge (pumpen av), detta styrs av födesvakten, displayen visar då

.

- Om vatten flödet genom värmepumpen är lägre än 1.2 m3/h under längre tid än 3 sekunder under drift så stängs pumpen av
(kan bero på att cirkulationssystemet stängts av genom timer eller att det finns luft i cirkulationssystemet). Efter att rätt flöde
återfåtts (> 1.2 m3/h) och önskad temperatur ännu inte är uppnådd så kommer värmepumpen börja jobba igen efter en tidsperiod
mellan 120-130 sekunder *.
* denna tiden är förlängd om den sammanfaller med avfrostningscykeln eller om kompressorn varit avslagen under 180 sekunder.

- Om strömförsörjningen till pumpen bryts och senare återfås så kommer pumpen starta upp efter en period på 125 sekunder.
- När omgivningstemperaturen ligger mellan 5 och 12°C så kan värmepumpen gå in i avfrostningsläge (indikatorer

och

lyser). I detta fall så slutar kompressorn gå medans fläkten snurrar för att frosta av kondensorn med omgivningsluften för
minsta energiförbrukning. När sensor ST3 (sitter i kylaggregat) återgår till mellan -5 och +5 °C slår fläkten av. Kompressorn och
fläkten återstartar sedan tillsammans efter en tidsperiod mellan 2 till 5 minuter**
** varierer efter hur länge kompressorn varit avstängd.

- Om omgivnings temperaturen sjunker under +5°C, stänger värmepumpen av driften och displayen blinkar mellan
och poolvatten temperaturen.
Kontrollera under drift
• Att värmepumpen stänger ner när:
- När den önskade temperaturen ställs ner på den digitala termostaten.
- Cirkulationen stängs av eller att ventil V2 och/eller V3 är stängd.
- När knappen
och

är nedtryckt i 3 sekunder (Undantag är när en avfrostningscykel körs [visas med att indikatorer

är tända]. I detta fall går fläkten tills avfrostningscykel är avslutad).

DRIFTMEDELANDEN
Stand-by läget
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Display

Felkod

Flödesvakten av i
mer än
3s.

Frys skyddet på
(Skiftar med pool
vatten temperatur)

Notera: Indikatorn

Orsak

Åtgärd

Återställ

1- Cirkulationspumpen av(utanför
den inställda drifttiden på
cirkulationssystemet.)
2- För lågt flöde genom enheten.
3- Flödesvakten defekt eller
urkopplad.

1- Vänta tills
cirkulationssystemet
filtercykel startar.
* Test möjlig genom att:
«manuell» filtrering
2- Justera BYPASSEN
* under att filtercykeln är
igång
3- Byt ut eller återanslut
flödesvakten.

Automatiskt efter
timer.

Vänta tills omgivnings
temperaturen stiger på naturlig
väg.

Automatiskt.

Omgivningstemperaturen för låg
(ST2 < + 5°C)
Kontrollera sensor genom
sensoravläsningsfunktionen Se
beskrivning på nästa sida Visa
värden på sensorer ST1-ST2-ST3
och ST4) se sid 10.

förblir tänd 120sek efter att medelande
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Reviderad

eller

visats.

©Folkpool AB
Kapitel 3.4.3

- 10 -

Onepac I + Onepac II

Display

Felkod

Orsak

Åtgärd

kontroll sensor fel.
(ST1)

Sensorn sönder eller dålig
kontakt.

Kontrollera kontakten
eller ersätt sensor.

Antifrys sensor
fel.
(ST2)

Sensorn sönder eller dålig
kontakt.

Kontrollera kontakten
eller ersätt sensor.

Avfrostnings
sensor fel.
(ST3)

Sensorn sönder eller dålig
kontakt.

Kontrollera kontakten
eller ersätt sensor.

För liten mängd kylmedel.

Kontakta en tekniker för
att hitta läckan och fylla
på kylmedel.

Fel: lågt tryck i
kylmedelsystemet.

Fel högt tryck i
kylmedelsystemet.

1- Turbulent vatten och luft
strömmar genom enheten.
2- För mycket kylmedel.

1- Kontrollera
installationen, uteslut
turbulens i växlaren.
2- Kontakta Folkpools
support för kontroll av
kylmedels mängden.

Vatten flödes
sensor fel.
(ST4)

Sensorn sönder eller dålig
kontakt.

Kontrollera kontakten
eller ersätt sensor.

Fel tryck i
kylmedelsystemet.

För högt eller lågt tryck
under det att sensor ST4 visar
fel Est4

Åtgärda fel EST4
(se ovan)

Max tiden för
avfrostnings
cykeln överträdd.

Avfrostningstiden för lång (>
en timme)
Orsak:
- massiv is ansamling på
kondensorn (låg temperatur
och kondensatorn blockerad
och dålig ventilation under
avfrostningscykeln).
- eller felaktigtvärde från
sensor ST3.
Kontrollera genom
sensoravläsningsfunktionen
Se beskrivning på nästa sida
Visa värden på sensorer ST1ST2-ST3 och ST4) se sid 10.

Återställ displayen ,
kontrollera sen att
avfrostningscykeln
fungerar som den ska.
Om felet upprepas flera
gånger: Contact a PSAapproved tekniker som
kan
kontrollera
funktionen på
sensor
ST3, samt mängden gas.

Data i kontrollchip skadat.

Kontakta Folkpools
support för eventuell
installation av nytt
kretskort.

(Skiftar med
poolvatten
temperaturen)

EEPROM fel
(microprocessorn)

Återställ
Slå av och på strömförsörjningen
eller tryck ner
om dSr
blinkar.

Slå av och på strömförsörjningen
eller tryck ner
om dSA
blinkar.

Slå av och på strömförsörjningen
om dSd
eller tryck ner
blinkar.
Automatiskt
(om mindre än 4 dbP eller dbP
fel innom en timme) eller tryck
knappen om dSr blinkar på
displayen.
Automatiskt
(om mindre än 4 dHP eller
dHP fel innom en timme) eller
tryck
knappen om dSr
blinkar på displayen.

Slå av och på strömförsörjningen
eller så går det automatiskt om
felet försvinner.

Automatiskt
(om mindre än 4 dbP eller dHP
fel innom en timme) eller tryck
knappen om EST4 blinkar på
displayen.

Slå av och på strömförsörjningen
eller tryck ner
om dtd
blinkar. (händer efter att pumpen
stått i stand-by läge följt av att
värmepumpen startas genom att
man trycker

Slå av strömmförsörjningen och
sen på igen.

OBS: 1. Symbolen
är tänd i 120 sek efter att displayen visar någon av ovanstående medelanden. 2. Fel
med poolvatten temperaturen, detta hindrar inte värmepumpens funktion.

Upprättad 2007-08-22
Reviderad
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Visa värden på sensorer ST1-ST2-ST3 och ST4 (se det elektriska schemat för att kontrollera funktionen för varje sensor):

=>

-1- Tryck och håll nere ( 3 sekunder) knapparna

=>

-2- Visa värden

=>

=> samt

(återgå genom att trycka

geonom att upprepade gånger trycka

Notera: knappen är inaktiverad I denna meny.
- quit the sensor display function by pressing and holding for 3 s the key
sekunder om man inte rört displayen.

igen)

.

eller sensor värdes visningen försvinner efter 70

VINTERSTÄNGNING
Steg-för-steg
-1- Slå enheten till «Stand-by» läge genom att trycka på och hålla ner
sek innan en liten röd prick visar sig

i 3 sek , då ska displayen visa

i 5

.

Viktigt att notera:
- Om indikator
lyser under steg -1-, då kommer den fortsätta gå i 120 sek innan den stänger ner.
Notera: Om man anslutit ‘filterpumpstyrningen’, så kommer cirkulationen gå I ytterligare 2 minutes, efter det att man ställt
värmepumpen i «Stand-by» läge. (Utan för programerad filtreringstid).
- Om värmepumpen går igenom en avfrostnings cykel under steg -1- så kommer fläkten gå tills den avslutar denna
cykel. Rengör enhetens baksida försiktigt med mjuk borste.
-2 Stäng ventiler V2 och V3 på BY-PASS.
-3- Töm ut vattnet (FRYSRISK) genom att lossa på anslutningarna för poolvatten inlopp och utlopp på pumpens baksida.
Säkraste sättet är att suga med våtsug (för att försäkra sig om att värmeväxlaren är helt tom på vatten)
-5- Efter att allt vatten har runnit ut sätt på medföljande gula vinterpluggar, detta för att inga främmande föremål ska kunna
komma in i kondensorn.
-6- Ventiler V1, V2 och V3 skall förvaras frostfritt.
-7- Täck värmepumpen med PSAs vinterförvaringstäcke (extra tillval).

Under inga omständigheter får enheten täckas hermetiskt (för att undvika kondens ansamling i enheten).

UNDERHÅLL
Löpande
• Försäkra dig om att kondensatorn är ren då det är via den som enheten hämtar energi ur omgivningsluften. Använd en
mjuk borste och spraya försiktigt med vatten (Använd under inga omständigheter högtryckstvätt!).
• Försäkra er om att inga främmande föremål kommer i kontakt med fläktbladen.
Årligt (bör göras av pooltekniker)
• Utför de löpande kontrollerna enligt ovan.
• Kontrollera att flödesvakten bryter genom att stänga V2.
• Kontrollera säkerhets funktioner.
• Kontrollera att alla elektriska anslutningar är ordentligt fastsatta.
• Kontrollera att alla metal element är jordade.
• Rengör enhetens utsida med rengöringsmedel fritt från lösningsmedel.

Innan ni öppnar enheten se till att bryta strömen.
Allt arbete med pumpen måste utföras av kvalificerad och behörig tekniker för att garantier skall gälla.

Upprättad 2007-08-22
Reviderad
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ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA

VIKTIGT
Installatiopn skall göra av behörig installatör och om inte vår installations anvisning följs så gäller ej
garantin.
Upprättad 2007-08-22
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