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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
MODELL

Compheat 90

Compheat 140

Temperatur visning

Digital display

Digital display

Ställbart temperatur
intervall

16-35° C

16-35° C

Värmeväxlare

Titanium

Titanium

Köldmedie

R407C

R407C

Mängd köldmedie

1,7 kg

1,8 kg

Automatiskt återstart
efter stopp

Ja

Ja

Kompatibel med saltklorinator

Ja

Ja

Automatisk avfrostning

Ja

Ja

Kompressor typ

Kolvkompressor

Kolvkompressor

Termostatiskt expansionsventil

Ja

Ja

Max effekt

9 kw

14 kw

Strömförbrukning

1,7 kw

3,0 kw

COP

5,3

5

Spänning

220 - 240 V

220 - 240 V

Frekvens

50 Hz

50 Hz

Genomsnittförbrukning

7,7 amp

13,6 amp

Max strömförbrukning

13,6 amp

15,0 amp

Max säkrings storlek

20 amp

20 amp

Min kabelarea

2,5 mm2

2,5 mm2

Kabeltyp

2 + jord

2 + jord

Ljudnivå

52 db(A)

55 db(A)

Vattenflöde minimum

5 m3/h

6 m3/h

Vattenflöde maximum

13 m3/h

15 m3/h

Bredd

800 mm

950 mm

Höjd

1015 mm

1140 mm

Djup

300 mm

350 mm

Vikt

85 Kg

96 Kg

Bredd

915 mm

1060 mm

Höjd

1040 mm

1297 mm

Djup

400 mm

480 mm

Vikt

92 Kg

107 KG

EGENSKAPER

DRIFTSPECIFIKATION

DIMENSIONER
Utan embalage

Med emballage
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Compheat poolvärmepump är utformad för att vara enkel att använda. På sidopanelen sitter en digital display för att läsa av temperaturen. Värmepumpen kan
värma och hålla poolvattnet på den önskade temperaturen så länge pumpen är
påslagen och yttertemperaturen tillåter.
Start av poolvärmepumpen
>Tryck på
knappen. I normalt driftläge så visar displayen vattentemperaturen i Celsius.
För att stoppa poolvärmepumpen tryck på
igen.

Hur du ställer in önskad temperatur
>Tryck ner

knappen tills indikator

tänds och lyser rött.

>För att ställa in önskad vattentemperatur, använd pilknapparna
ligger i spannet mellan 16° C upp till 35° C.
>För att återgå till normalt driftläge håll ner

. Tillgänglig temperatur

knappen igen under 5 sekunder.

Indikatorlampan
tänds närhelst värmepumpen är i drift vilket innebär att fläktarna och
kompressorn går för att värma poolen.
För att skydda kompressorn så är både Compheat 90 och 140 programmerade att fördröja driftstarten i
5 minuter om strömmen har brytits eller om man slagit av och på enheten med för kort intervall.
Indikatorlampan
blinkar under denna 5 minuters intervall.

För att växla temperaturdisplayen mellan att visa temperaturen i Farenheit eller Celsius så
tryck ner
knapparna samtidigt i 3 sekunder.
Obs! Barnsäkerhetsfunktion. Om ni trycker och håller ner
knapparna samtidigt i mer
än 5 sekunder så låser ni alla knappar. För att låsa upp knappsatsen igen håll ner de tre knapparna igen.

E

A

F
B

C
D

A:
B:
C:
D:
E:
F:

indikatorlampa för drift
indikatorlampa för temperatur inställning
Digital display
Knapp för att aktivera inställning av temperatur

Värmepump AV/PÅ
Knappar för inställning av önskad temperatur

Tips!
Att ställa in termostaten för önskad temperatur i maxläge leder inte till att vattnet värms fortare.
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VÅRSTART AV VÄRMEPUMPEN
>Se till att motorbrytaren är avslagen.
>Försäkra er om attt pumpen är korrekt återansluten till poolens cirkulationssystem och att dräneringsventilernaär stängda. Se till att by-pass ventilen är stängd.
>Rengör och backspola poolens sandfilter och försäkra er om att flödet i cirkulationssystemet ligger
mellan 6 m3/h och 15 m3/h
>Gå igenom de vanliga vårstarts rutinerna för din pool. (Tips! se www.folkpool.se/support)
>Slå på värmepumpens motorbrytare.
>Starta värmepumpen och kontrollera att inställningar för poolvatten temperatur är enligt önskemål.
(Se instruktioner på föregående sida.)

VINTERSTÄNGNING
>Slå av den elektriska anslutningen till värmepumpen.
>Poolvärmepumpen måste nu tömmas på allt vatten. Lossa unionskopplingarna och ta bort anslutningarna till in och utloppet till pumpen (se nedan i figur, A B). För att helt tömma enheten på vatten måste
ni även skruva ut vinterstängningspluggen som ni hittar på enhetens sida. (Se i figur nedan, punkt D.)
Låt vattnet rinna ut tills enheten är helt tömd på vatten.
OBS! FÖRSÄKRA ER OM ATT VÄRMEPUMPEN ÄR HELT TÖMD PÅ VATTEN,
FRYSSKADOR ERSÄTTS EJ AV GARANTI.

A:
B:
C:
D:

A

Vatten inlopp
Vatten utlopp
Kondensvatten evakuering
Vinterstängnings pluggen

B
D
C
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INSTALLATION AV VÄRMEPUMPEN
Välj en plats där varken ni eller grannarna störs av ljudet från pumpen eller den luftström som fläkten
framkallar då enheten är i drift.
Installera poolvärmepumpen på en plan, stabil yta som klarar enhetens vikt. Tänk på att välja ett underlag som inte förstärker ljud och vibrationer.
• Värmepumpen måste installeras utomhus och helst 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.
• Platsen bör vara lätt åtkomlig för att underlätta underhåll av enheten.
• Placera de medföljande vibrationsdämpande gummitassarna under fötterna på värmepumpen.
Undvik att överdra skruvarna så att de komprimeras för hårt (Se figur på nästa sida).
• Enheten måste placeras på ett stabilt underlag (e.g. betongplatta) och även skyddas mot ansamling av
det kondensvatten som bildas under normal drift.
• 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.
• 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.
60 cm eller mer

30 cm eller mer
30 cm eller mer

A: Vibrationsdämpande gummitass
B: Betongplatta

40 cm eller mer

Öppen yta utan hinder

A

A

A
B
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Säkra enheten
Folkpool rekomenderar att enheten ställs på en betongplatta och skruvas fast med de medföljande
brickorna och betongskruvarna. Som alternativ kan man tillverka en träplattform i stabilt virke (mått
1000x1100mm).
A:
B:
C:
D:

Betongplatta
6,35 mm x 38 mm rostfria betongskruv och bricka
Vibrationdämpande gummitass
4,7 mm borrat hål

B

C
A

8 cm minimum

D

KONDENSVATTEN OCH DRÄNERING
Kondensvatten kommer att bildas på kondensorn under pumpens drift och rinner normalt ut ur det
avsedda dräneringsröret på enhetens sida. (se punkt A på bild nedan ) Beroende på luftfuktighet och
värme så kan det bildas större mängder kondensvatten som kan ledas bort genom att koppla avledningslang till anslutning A, kondensvattensevakuveringsröret. Det är också normalt att en viss mängd vatten
kan sippra ut ur hålen i enhetens fyra nedre hörn.

A: Kondensvatten evakuering
B: Vinterstängning / dräneringsplugg

B
A

Compheat | Folkpool l sid 7

ELANSLUTNING
Enheten skall installeras med kabel som har en kabelarea på minst 2,5 mm2 (B). En så kallad motorbrytare och jordfelsbrytare (A) ska användas. Motorbrytaren bör installeras i närheten av enheten för att
förenkla avstängning vid service. Extern jordkontakt (E) finns på enhetens chassi men behöver normalt
inte användas eftersom jordanslutning finns på kopplingsplinten. (D)
Maskinen ska avsäkras med minst 16 ampere. Ingen annan strömförbrukare får vara installerad på
samma säkring.
Se tabell på sida 3 för teknisk specifikation.

D

A
C

B

E

A: Motorbrytare samt jordfelsbrytare
B: 2,5 m2 kabel
C: Lock för åtkomst av kopplingsplint
D: Kopplingsplint med jordanslutning
E: Extern jordkontakt (används ej normalt)

Observera!
Enheten ska installeras av behörig elektriker enligt ovan, installation med så kallad ‘stickpropp‘ får inte göras.
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Grön
Grøn

R

Kompressor

C

S

Kondensator för kompressor
Kondenserings-kompressor

#1

FläktFan
motor
motor

Röd
Rød

Blå

Vit
Hvid

Blå

Gul/Grön
Gul/Grøn

Kapacitor
motor

N

Motorbrytare
Strømforsyning
~220-240V - 50Hz

L

Brun

Kontaktorspole: 24V

Röd
Rød

Kondensator för
motor

Blå
Blå
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Gul/
Grön
Grøn

KopplingsTilslutningsplint
klemme

Gul

Orange

Gul/Grön
Gul/Grøn

Blå

Vit
Hvid

Hvid
Vit

240V - 24V
Transformator
Transformer

Blå

1 2

Blå

3 4
Blå

Vit
Hvid

Vattentemperatur givare

Lågtrycks
Højtryksbrytare
afbryder

Brun

Högtrycks
Lavtryksbrytare
afbryder

Pressostat
Vandtryksafbryder

ReverseringsOmskifterventil
ventil

Avfrostnings
sensor
Afisnings-sensor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temperatur-kontrol

Röd
Rød
Hvid
Vit
Röd
Rød
Vit
Hvid
Blå
Orange

Vand
sensor

ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA

VATTENFLÖDE OCH HYDRUALISKANSLUTNING
För att minska värmepumpens driftstid se till att alla ventiler är helt öppna och vattenflödet ligger
mellan 6 m3/h till 15 m3/h. Värmeväxlaren i Compheat är driftoptimerad för detta vattenflödes intervall.
Observera! Poolvärmepumpen stänger ner utan vattenflöde genom värmeväxlaren. Även ett lågt
vattentryck leder till att pressostaten löser ut och poolvärmepumpen stannar.

Figuren nedan visar en standardinstallation av en värmepump.
från poolen> poolpump > sandfilter> värmepump> backventil> saltgenerator-klorinator> klormaskin>
till poolen
Använd en löstagbar anslutning (union) nära värmepumpen för att underlätta underhåll och
vinterstängning av enheten.

C
A

B

Från poolen
E
F

D

G
Till poolen

A:
B:
C:
D:

Poolpump
Sandfilter
By-pass ventil

E: Backventil
F: Saltgenerator-klorinator
G: Klorautomat

Värmepump

BY-PASS VENTIL
By-passen används för att reglera mängden poolvatten genom värmeväxlaren, detta för att
värmepumpen ska arbeta under optimala förhållanden.
Normalt under sommarsäsong behövs ingen by-pass men på våren när vattnet är kallt krävs en sänkning av vattenflödet. Man kan även behöva sänka flödet genom värmeväxlaren om man har en väldigt
kraftig filterpump som ger ett vattenflöde på över 15m3/h.
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SPRÄNGSKISS
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FELSÖKNING
Digital displayen är svart
>Strömmen är bruten, koppla på strömmen till enheten igen.
> Otillräckligt eller inget vattenflöde. Kontrollera att poolens cirkulationspump är igång och att vattenflödet i cirkulationsystemet ligger över 6 m3/h
>Kontrollera att by-pass ventilen är korrekt ställd och släpper vattnet igenom värmepumpen (se separat
bruksanvisning för inställning av by-pass ventil)
Om ni kontrollerat ovanstående och felet kvarstår, kontakta då er närmaste återförsäljare
(www.folkpool.se/aterforsaljare).

Digital displayen är aktiv men kompressorn och fläktpaketet går inte.
>Enheten är inne i en 5-minuters fördröjning av starten för att inte skada kompressorn om den har startats om för tidigt.
indikatorn blinkar rött under denna tid.
>Enheten är inställd på en för låg önskad temperatur höj temperaturen enligt sid 4
>Poolvattnet har nått den inställda önskade temperaturen. Enheten kommer automatiskt starta om när
pool-vatten temperaturen sjunker.

Digital displayen visar felkoder E1, E2, HHH eller LLL
>Fel på temperatursensorn, kontakta din närmaste återförsäljare (www.folkpool.se/aterforsaljare).

Digital displayen visar felkod E3
>Avfrostningsensorn fungerar inte som den ska

Digital displayen tänds upp och släcks igen med ett oregelbundet intervall
Detta fel kan ha flera orsaker;
> För låg utomhustemperatur
> Övertryck i kompressorn
> För högt vattentryck i cirkulationssytemet
> Förlust av kylmedie
> Fel på fläktmotorn
> Kondensorn täckt med is
> Fel på kondensorn
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FELSÖKNING
Compheat 90/140 är utrustade med flera felsäkringar som kan lösa ut för att minska risken att enheten
ska gå sönder.

Högtryckspressostat
Högtryckspressostaten löser ut för att skydda kompressorn om det är ett övertryck i kylmediesystemet.
Detta beror oftast på ett för lågt vattenflöde genom värmepumpens värmeväxlare. För att åtgärda felet
kontrollera att inget satt igen poolens cirkulationssystem och backspola sandfiltret. Hjälper inte detta
kontakta er lokala återförsäljare.

Lågtryckspressostat
Lågtryckspressostaten skyddar kompressorn om den tvingas till för frekventa omstarter som beror på
för lite köldmedie eller för låg utomhustemperatur. Lågtryckspressostaten hindrar enheten att starta
om det är för lågt tryck i kylmediesystemet i.e. under 1.7 BAR. Så låga tryck är oftast ett resultat av ett
köldmedieläckage eller en omgivningstemperatur på under 10° C. Förekomsten av frost på kondensorn
kan bero på att flödet genom värmeväxlaren är för högt och avkylningen är för hög vilket leder till att
maskinen tvingas arbeta under fel tryck.

Pressostat
Pressostaten stänger ner enheten om den inte har ett tillräckligt högt vattentryck i värmeväxlaren.
Pressostaten kontrollerar även strömtillförseln till kontrollpanelen. Om kontrollpanelen ej lyser är förmodligen vattentrycket för lågt, stäng by-pass ventilen för att öka vattentillförseln genom
värmeväxlaren och backspola filtret.

Omstarts fördröjning
Kompressorn kan ta skada av att startas om innan trycket har normaliserats. Vid alltför frekventa
omstarter fördröjs den med 5 minuter.
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PROGRAMERING AV VÄRMEPUMPEN

VARNING: Ändra aldrig parametrarna i programmeringsläget utan goda grunder
då felaktiga inställningar kan skada pumpen och medföra att garantin inte gäller.
För att komma åt temperaturkontrollens programmerings mode, skall du trycka på
och
knapparna samtidigt i 5 sekunder.
indikatorn tänds och visar en av koderna F0 till F7.
För att välja funktion (F0~¨F7) skall du trycka på
När funktionen är vald skall du trycka på

eller

knappen.

knappen för att ändra det förinställda värdet.

För att ändra det förinställda värdet använder du knapparna
Efter att ändrat värdet så tryck på
funktion (F0-F7).
Håll nere

.

knappen för att komma tillbaka och kunna välja en annan

knappen i ett par sekunder för att avsluta programmeringsläget.

Se nedanstående tabell för en beskrivning av alla funktioner:

Funktion

Inställningsområde

Kod

Förinställt värde

Uppstarts differens?

1~15° C

F0

1° C

Fördröjning av omstart av
kompressorn

0~9 minuter

F1

5 minuter

Min inställning önskat
värde vatten temperatur

10~30° C

F2

16 °C

Max inställning önskat
värde vatten temperatur

30~43° C

F3

35° C

Läge

1: Kylning 2: Värme 3: Alarm

F4

2

Sensor kalibration

-5~5° C

F5

0

Temperatur för start av
avfrostning

-10~0° C

F6

-7 ° C

Temperatur för avslut av
avfrostning

0~10° C

F7

4°C

VARNING:
Ändring av det förinställda värdet påverkar värmepumpens drift och felaktig
inställning kan skada värmepumpen. De förinställda värdena ska inte under
några omständigheter ändras utan att ni först rådgör med kunnig installatör.
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Folkpool AB, Ullängsvägen 1, 153 30 Järna. Telefon 08-554 810 00, fax 08-554 810 20. e-post: info@folkpool.se, hemsida: www.folkpool.se

