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Installations- och skötselanvisning
GJHE-20/30 (LT/HT)

________________________________________________________________________________________________
Gullberg & Jansson AB | Smältaregatan 6 | SE - 263 39 Höganäs
Tel: +46 (0) 42 34 05 90 | Fax: +46 (0) 42 34 02 10 | E-mail: info@gullbergjansson.se | www.gullbergjansson.se

Förord
Tack för ditt köp av en poolvärmeväxlare från Gullberg & Jansson AB. Vi hoppas att den
kommer att uppfylla dina förväntningar och ge dig många års energieffektiv uppvärmning.
I föreliggande installations- och skötselanvisning går det att läsa om hur installation, drift,
service och underhåll skall utföras för att säkerställa rätt funktion. Det är därför viktigt att
manualen läses noggrant innan start eller service av enhet. Gullberg & Jansson ansvarar ej för
skador som sker till följd av felaktig installation, felaktig felsökning eller felaktigt underhåll.
					

Med vänlig hälsning,
Gullberg & Jansson AB

FÖR DITT EGET MINNE
Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om något händer.
Produkt:
Installatör:

Telefon:

Serienummer:
Installationsdatum:

!
Installationsbeviset för registrering hos
Gullberg & Jansson AB medföljer vid
installation. Det är viktigt att du fyller i och
postar detta snarast!

Med reservation för eventuella tryckfel och konstruktionsändringar. Feltolkning, eventuella uppenbara tryckfel och konsekvenser
som följd av dessa ansvarar Gullberg & Jansson AB ej för.
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1 Allmän information
I detta kapitel ges bakgrundsinformation om de poolvärmeväxlare som omfattas av föreliggande installations- och
sköteselanvisning. Här presenteras också särskilt viktig information, villkor för garanti och säkerhetsföreskrifter. Detta kapitel vänder
sig såväl till användare som installatör.

Produktbeskrivning

Vid säsongsstart, när vattnet är kallt i poolen, behöver
värmeväxlaren arbeta kontinuerligt under en längre tid för
att rätt temperatur i poolen skall erhållas.

Modellerna GJHE-20/30 (LT/HT)* är en serie speciellt
framtagna värmeväxlare avsedda för uppvärmning av
swimmingpooler eller spapooler och kopplas till existerande
energikälla. Modellerna är utvecklade och designade för
nordiskt klimat av Gullberg & Jansson AB. Poolvärmeväxlarna
är konstruerade för att arbeta med god verkningsgrad och
låg ljudnivå.

När poolvattnet uppnått önskad temperatur stannar
värmeväxlarens inbyggda cirkulationspump automatiskt
och startar igen vid behov. Observera att primärsidans
cirkulationspump automatiskt stängs ner om
framledningstemperaturen understiger poolens temperatur.
Detta för att inte riskera kyla poolen.

Samtliga modeller har:
•
•
•
•
•

Det är alltid ekonomiskt att täcka över poolen när den inte
används, speciellt nattetid. Ca 60 – 70 % av värmen försvinner
från poolens vattenyta. En övertäckning minskar också
värmeväxlarens drifttid.

Titanvärmeväxlare som motstår klor- och saltvatten
Inbyggd cirkulationspump på radiatorsidan
Rostfritt kabinett
Digital LED-kontroll med timer
Flödesvakt och unionskopplingar för säker drift och
enkel installation

Modellerna är avsedda för pooluppvärmning året om.
Värmeväxlaren är avsedd att placeras inomhus, i anslutning
till värmekällan, för att minimera energiförluster. Viktigt att
observera är även att sönderfrusna värmeväxlare ej omfattas
av garantin.

Funktionsprincip
Poolvärmeväxlarna GJHE-20/30 (LT/HT) används för
uppvärmning. Enheterna har en inbyggd styrenhet som
sköter start och stopp av den inbyggda cirkulationspumpen.
För drift kontrolleras, via en flödesvakt, att poolens
cirkulationspump är igång och ger tillräckligt flöde.
Värmekällan måste vara av tillräcklig effekt och hålla minst
45 °C för att värmeväxlaren ska fungera korrekt.

Ingående delar och tillbehör
1.

Huvudenhet – GJHE-20/30 (LT/HT)

2.

Installationstillbehör
•

Installationsanvisning

Poolvärmeväxlaren arbetar mest energieffektivt med
små skillnader i temperatur mellan in- och utlopp.
Rekommendationen är 1-2 graders skillnad mellan in- och
utlopp.

•

Unionskopplingar mot poolsida

•

Väggfäste – GJWB-430

•

Gummifötter

* Lågtemp., högtemp.

•

Tillbehör primärsida (option) – GJHE-AK

!
Installationsmaterial finns förpackat inuti
maskinen. Montera bort frontpanelen
vid installation och plocka ut materialet.
Observera att rör till installation anskaffas
av montör.
> 45 °C

POOL
Installationsskiss för anslutning mot befintlig panna med extra
anslutningar. Se etiketter på enheten före anslutning av in- och utlopp.
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Allmän information
Viktig information

produktens serienummer. Numret finner du på märkplåten
under LED-displayen. En grundläggande guide för felsökning
finns presenterad i avsnitt 4 – Underhåll, service och
felsökning.

Läs nedan om särskilt viktiga punkter kring transport och
förvaring, installation, användning, underhåll och felsökning.

Enheten får endast repareras av kvalificerad installatör
eller på auktoriserad verkstad. Vid reparation skall
originalreservdelar användas.

Transport och förvaring
Orginalemballage är avsett att användas för att minska risk
för transportskador

Övrigt

Ta bort emballaget och kontrollera före monteringen att
värmeväxlaren inte har blivit skadad under transporten.
Eventuella transportskador måste anmälas omgående till
speditören.

Installationsbeviset för registrering hos Gullberg & Jansson
AB medföljer vid installation. Det är viktigt att du fyller i och
postar detta snarast!

Installation

Checklista installation

Poolvärmeväxlaren skall installeras av en kvalificerad
installatör och placeras inomhus, i anslutning till värmekällan,
för att minimera onödiga energiförluster.

Följande checklista ger en allmän beskrivning av hur
installationen går till.

Det går bra att kombinera solfångare och värmeväxlare
men tag kontakt med återförsäljare eller G & J vid osäkerhet
kring installationen. Det är viktigt att undvika att koppla
varmt solfångarvatten direkt till poolvärmeväxlaren. Om
solfångarvattnet blir alltför varmt riskerar du att förstöra
värmeväxlaren.

;; Montera värmeväxlaren på medföljande väggfäste eller
gummifötter i anslutning till värmekällan.

;; Öppna frontpanelen och plocka fram det medföljande
installationskitet. Försäkra dig om att samtliga ingående
delar finns med.

;; Montera rör för in- och utgående poolvatten. Var noga
att montera in- och utlopp rätt. Montera värmeväxlaren
efter sandfiltret.

Vid frysrisk ska installationen vara utförd så att värmeväxlaren
enkelt kan tappas på allt vatten.

;; Montera rör och tillbehör på primärsidan för in- och
utgående vatten. Var noga med att montera in- och
utlopp rätt.

Användning och drift

;; Anslut el.

Parametrarna i displayen är fabriksinställda och behöver
ej justeras. Temperaturen är inställd på 27°C. Om du vill
höja temperaturen kontrollera då så att dina önskemål om
högre temperatur inte strider mot eventuella garantier på
poolbygget i övrigt.

;; Slå på enheten och kontrollera parameterinställningar.
;; Driftsätt. Var noga med att tillse tillräcklig cirkulation före
uppstart.
;; Tillse avluftning av primärsidan.

Underhållsrutiner

Läs mer om uppstart i avsnitt 2 under rubriken – Uppstart av
enheten.

Under normala omständigheter behövs minimalt underhåll.
För att maximera livslängd och effekt kan det vara en god idé
att spola igenom växlaren för att bli av med beläggningar.

Villkor för garanti

Vid behov kan ytterhöljet rengöras med fuktad trasa.
Försiktighet bör iakttagas så att enheten ej repas.

Systemets ingående delar skall transporteras, förvaras och
installeras i enlighet med manualens föreskrifter.

Vid frysrisk ska värmeväxlaren tappas på allt vatten.

Reparation skall ske av auktoriserad installatör. Originaldelar
måste användas vid reparation.

Service och support

Om villkoren ovan överträds ogiltigförklaras garantin.

GJHE-20/30 (LT/HT) är konstruerad för tillförlitlig drift
och lång livslängd. Om ett fel uppstår skall du alltid ta
kontakt med den installatör som utfört installationen. Om
installatören i sin tur bedömer att det rör sig om ett material
eller fabrikationsfel, tar denne kontakt med Gullberg &
Jansson för kontroll och åtgärd av skadan. Ange alltid

Säkerhetsföreskrifter
Följande säkerhetsföreskrifter är särskilt viktiga att beakta vid
hantering, installation och användning av värmeväxlaren:
•
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Bryt alltid strömmen inför ingrepp i systemet

2 Installation
I detta kapitel ges en omfattande installationsbeskrivning. Detta kapitel vänder sig till främst installatören men kan även läsas av
slutanvändaren för en ökad förståelse.

Principskiss

Kopplingsförklaring

Anslutning med extra uttag på tanken

1.

GJHE-20/30 (LT/HT)

2.

Befintlig panna

3.

Expansionskärl

4.

Påfyllningsventil

5.

Manometer

6.

Säkerhetsventil

7.

Backventil

8.

Sandfilter

9.

Cirkulationspump

Tillbehörskit

3
4

6
5
7

> 45 °C
8

10. Klorinator

9

2

POOL

1

10

Installationsskiss för anslutning mot befintlig panna med extra anslutningar.
Se etiketter på enheten före anslutning av in- och utlopp.

Kopplingsförklaring
Anslutning utan extra uttag på tanken

3
4
6
11

5

7

> 45 °C

1.

GJHE-20/30 (LT/HT)

2.

Befintlig panna

3.

Expansionskärl

4.

Påfyllningsventil

5.

Manometer

6.

Säkerhetsventil

7.

Backventil

8.

Sandfilter

9.

Cirkulationspump

10. Klorinator

8

2
1

9

10

Installationsskiss för anslutning mot befintlig panna utan extra anslutningar.
Se etiketter på enheten före anslutning av in- och utlopp.
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11. Automatisk shunt (automatiken
kan behöva kopplas ifrån)

POOL

Installation
Placering av enheten

poolens cirkulationspump startas och vattnet måste cirkulera
genom värmeväxlaren. Följande procedur bör användas vid
uppstart av poolvärmeväxlaren för första gången:

Poolvärmeväxlaren kommer att fungera bra under följande
förutsättningar:

1.

Starta poolens cirkulationspump. Kontrollera eventuellt
läckage och att det finns flöde till och från poolen.

2.

Slå på matningsspänningen, tryck på ON/OFF på
displayen, enheten skall starta efter några sekunder.

3.

Stoppa poolens cirkulationspump och kontrollera att
poolvärmeväxlaren stannar automatiskt

4.

Låt systemet gå dygnet runt tills önskvärd temperatur
uppnåtts. Poolvärmeväxlaren märker själv när
temperaturen uppnåtts men slår av först när den
överstigit den önskade temperaturen med 1º.
Poolvärmeväxlaren startar därefter återigen då
temperaturen i poolen understiger den önskade
temperaturen med 1º.

;; Kort rördragning och isolerade rör till värmekällan.
;; Rätt elinstallation av kvalificerad yrkespersonal.
;; Rent poolfilter och korrekt rördragning.
;; Tillräcklig framledningstemperatur. (> 45 °C)
Poolvärmeväxlaren bör placeras i anslutning till värmekällan
för att minimera energiförlusterna.

Uppställning
Poolvärmeväxlaren bör monteras på medföljande väggfäste
eller gummifötter. Enheten skall stå stabilt, upprätt, och torrt.

Flödesvakt: Poolvärmeväxlaren är utrustad med en
flödesvakt som hindrar start vid otillräckligt vattenflöde.

Röranslutning
Poolvärmeväxlaren ansluts mot poolens cirkulationssystem
med hjälp av medföljande 50 mm unionskopplingar.
Skruvanslutningen till värmeväxlaren skall dras åt för hand.
Anslutningen mot värmekällan görs med 22 mm kopparrör
eller motsvarande. Värmeväxlaren har två 3/4” invändigt
gängade anslutningar.

Elektrisk installation
Elanslutningen görs i poolvärmeväxlarens kopplingsbox
som finns bakom frontpanelen. Även om värmeväxlaren
är elektriskt isolerad från resten av systemet och avskiljer
poolvattnet från elektricitet måste enheten anslutas till jord
för att uppnå fullgott kortslutningsskydd.
På anslutningsplinten finns ytterligare en anslutning, POOL
PUMP. Denna anslutning kan användas om man önskar
ansluta en separat cirkulationspump (för poolvatten) till
poolvärmeväxlaren.
Se elschemat i avsnitt 5 för mer detaljerad information om
den elektriska inkopplingen.

Uppstart av enheten
För att kunna värma upp pool- eller spavattnet måste
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3 Användning och drift
Beskrivning av LED-kontrollen

Hur du ändrar driftsparametrar

Nedan följer en beskrivning av LED-displayen. Alla
parametrar är fabriksinställda och behöver således
inte justeras inför uppstart. Vid drift, tryck  för att
kontrollera den nuvarande statusen på enheten. Här kan;
pooltemperatur och framledningstemperatur kontrolleras.
Om inga knappar har tryckts in på 5 sekunder visar LEDdisplayen ingående vattentemperatur. När enheten står i
standby visas klockan på displayen. Observera att enheten
skall vara i standby ifall en parameter skall kunna ändras.

1.

Stäng av enheten med ON/OFF-knappen.

2.

Välj parameter mellan 0-9 med piltangenterna.

3.

Håll inne MODE samtidigt som du trycker på ON/OFF.

4.

När parametervärdet blinkar kan inställning göras med
piltangenterna.

5.

Efter 5 sekunder slutar parametervärdet att blinka och
inställningen är gjord.

Tryck  för
att kontrollera
och ställla
driftsparametrar

Defrosting
Heating
Cooling
Timer
ON

Tryck CLOCK för
att ställa tiden

Defrosting
Heating
Cooling
Timer
ON

Pooltemperatur

Timer
OFF

Tryck TIMER OFF
för att ställa tid
för avstängning

Defrosting
Heating
Cooling
Timer
ON

Kontrollera givarvärden

Timer
ON

Tryck ON/OFF
för att starta och
stänga enheten

M

Parameter 1: Önskad pooltemp. i
värmeläge. (15 - 40 °C)

Defrosting
Heating
Cooling

M

Timer
OFF

Tryck TIMER ON
för att ställa tid
för uppstart

Timer
OFF

Tryck MODE
för att ändra
driftsläge

M

Timer
OFF

Parameter 2: Extern pump. (0 =
Alltid igång / 1 = Går samtidigt som
intern cirk.pump)

Defrosting
Heating
Cooling

M
Timer
ON

Timer
OFF

Framledningstemperatur
(primärsida)
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M

Om du t.ex. vill ändra önskad
temperatur går du således in i
parameterläge 1, och håller därefter
inne både MODE och ON/OFF
samtidigt. När temperaturvärdet
börjar blinka ändrar du själv till önskad
temperatur med piltangenterna. Notera
att värmeväxlaren måste stå i STANDBY
när du gör dina parameterinställningar,
alltså det läge då klockan visas på
displayen.

Användning och drift
Inställning av klocka
1.

Tryck CLOCK. Aktuell tid visas i
displayen.

2.

Tryck CLOCK. Timslaget blinkar och kan
ändras med piltangenterna.

3.

Tryck CLOCK igen. Minutslaget
börjar blinka och kan ändras med
piltangenterna.

4.

Tryck CLOCK igen för att spara tiden.

Defrosting
Heating
Cooling
Timer
ON

M

Timer
OFF

Inställning av klockan

Timerinställning och aktivering
Enheten kan startas och stängas vid olika
klockslag. Det finns en starttimer och en
stopptimer. Lysdioden ovanför respektive
knapp indikerar att timern är aktiverad.
För att ställa in timer följ anvisningarna
nedan:

Defrosting
Heating
Cooling

Defrosting
Heating
Cooling

M

1.

Tryck TIMER ON eller TIMER OFF. Aktuell
timertid visas i displayen.

2.

Tryck TIMER ON/OFF igen. Timslaget
blinkar och kan ändras med
piltangenterna.

3.

Tryck TIMER ON/OFF igen. Minutslaget
börjar blinka och kan ändras med
piltangenterna.

Avaktivering av timer
1.

Tryck på TIMER ON eller TIMER OFF.

Tryck TIMER ON/OFF igen för att spara
tiden.

2.

Tryck på CLOCK. Lysdioden slocknar
och timern är nu avaktiverad.

4.

Timer
ON

Timer
OFF

Inställning av starttimer
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Timer
ON

Timer
OFF

Inställning av stopptimer

M

4 Underhåll, service och felsökning
Underhåll

Felsökning
Om ett fel uppstår skall du alltid ta kontakt med den
installatör som utfört installationen. Om denne i sin tur
bedömer att det rör sig om ett material eller fabrikationsfel,
tar installatören kontakt med Gullberg & Jansson för
kontroll och åtgärd av skadan. Ange alltid produktens
tillverkningsnummer. Utifrån nedanstående felsökningsguide
finns information att uthämta. Vanliga frågor med svar finns
också presenterad i bilagan. Läs alltid igenom denna innan
du kontaktar din återförsäljare.

;; Vid frysrisk ska värmeväxlaren tappas på allt vatten.
;; Kontrollera vattentillförseln och utsläppet ofta. Rensa
pool-/spafilter regelbundet för att undvika skada på
enheten.
;; Området omkring enheten skall vara torrt.
;; En god idé är att rengöra värmeväxlaren för god funktion
och energibesparing. Spola igenom värmeväxlaren
och töm ur ordentligt. På detta sätt minskas risken för
kvarvarande kloravlagringar.

!

;; Kontrollera strömtillförseln och kabelanslutningarna
regelbundet. Skulle enheten fungera på ett avvikande
sätt, stäng av den och kontakta er installatör.

Vid minsta osäkerhet inför vinterdräneringen,
kontakta din återförsäljare! Söndersprängda
värmeväxlare till följd av glömd
vinterdränering omfattas ej av garantin!

Felkodstabell
Driftstörning

Felmeddelande

Orsak

Åtgärd

Sensorfel poolgivare (POOL)

PP01

Sensor ej ansluten, kabelbrott eller
kortslutning

Kontrollera eller byt sensor

Sensorfel primärsida (HEAT)

PP02

Sensor ej ansluten, kabelbrott eller
kortslutning

Kontrollera eller byt sensor

Flödesvakt - poolsida

EE01

Lågt flöde eller inget vatten i
systemet

Kontrollera vattenflöde, byt
flödesvakt

Flödesvakt - primärsida

EE02

Lågt flöde eller inget vatten i
systemet

Kontrollera vattenflöde, byt
flödesvakt

Kommunikationsfel

EE08

Ingen kontakt med styrenhet

Kontrollera anslutning mellan
styrenhet och display

Felsökningsschema
Driftstörning

Inställd pooltemperatur
uppnås ej.

Flödesvakten larmar EE01.

Orsak

Åtgärd

1.

Värmeväxlaren står i standby.

1.

Tryck på ON/OFF-knappen.

2.

Värmeväxlaren är för liten för
poolen.

2.

Större värmeväxlare behövs.

3.

Utomhustemperaturen är för
låg.

3.

Säsongen är över. Större
värmeväxlare behövs.

4.

Poolens isolering är inte
tillräcklig.

4.

Övertäckning krävs.

5.

5.

Framledningstemp. är för låg.

Framledningstemp.,
parameter b, bör visa minst
45 grader.

1.

Flödet är för lågt.

1.

Kontrollera att poolens
cirkulationspump är igång.

12

Blank sida.
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5 Teknisk beskrivning
Kopplingsförklaring PC2000

AC-L

P1

P2

PC2000

Beskrivning

AC-L

Spänningsmatning (230 VAC)

P1

Styrsignal till pumprelä (230 VAC)

P2

Styrsignal till pumprelä (230 VAC)

~12V

Spänningsmatning (12 VAC)

NET/12V/GND

Displaykontroll

T1

Pooltemp. (insignal)

T2

Framledningstemp. (insignal)

KYIN/GND

ON / OFF (ej ansluten)

SW2/GND

Flödesvakt framledning (kortsluten)

SW1/GND

Flödesvakt poolsida (insignal)

*

* Kan ersättas med flödesvakt på primärsidan.
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GND

SW1

SW2

KYIN

GND

T2

T1

NET

12V

GND

~12V

~12V

Beteckning

Teknisk beskrivning
Elschema

GJHE-20/30 (LT/HT )
RK1

N

RK2

L

AC-L

P1

P1

N

P2

P2

L

N

PC2000
GND

10

SW1

9

SW2

GND

8 11

12V 12V

KYIN

T2

T1

12V

NET

GND

~12V

~12V

K1

12

13

K2

8

L

N

Y/G

HEAT
PUMP

N

POOL
PUMP

9

10

11

12

13

12V

12V
N

GND

POOL

HEAT

FS

GND

230V

L
TO PUMP
220~230 VAC

TO POWER SUPPLY
220~ 230 VAC

CIRC.
PUMP

12V

t`

t`

Y/G
POOL
TEMP.
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HEAT SOURCE
TEMP.

N

FS

FÖRKLARING:
RK1: CIRK.PUMPRELÄ (POOLSIDA)
RK2: CIRK.PUMPRELÄ (PRIMÄRSIDA)
FS: FLÖDESVAKT (POOLSIDA)

Teknisk beskrivning
Tekniska data
Modell
Värmeeffekt
45 °C
60 °C
90 °C

GJHE-20 (LT)

GJHE-30 (LT)

GJHE-20 (HT)

GJHE-30 (HT)

kW
kW
kW

12
20
-

15
30
-

20
35

30
50

A

0,17

0,17

1

Driftspänning

230 VAC 1-fas 50 Hz

Driftström
Värmeväxlare

0,17

Titan / PVC

Uppvärmningskapacitet

m

< 100

< 150

< 200

< 300

Primärsida
vattenanslutning
vattenflöde
tryckfall

mm
m3/h
bar

G20
0,85
0,25

G20
0,85
0,20

G20
0,85
0,25

G20
0,85
0,20

Poolsida
vattenanslutning
vattenflöde
tryckfall

mm
m3/h
bar

50
10
0,1

50
15
0,12

50
10
0,10

50
15
0,12

Höjd

mm

614

614

614

614

Bredd

mm

508

508

508

508

Djup

mm

370

370

370

370

Vikt

kg

23

30

23

30

2

1

0,17

3

Värmeeffekt uppmätt vid 45, 60 resp. 90 °C framledningstemp. Inkommande vattentemp. 27 °C.

Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Modellerna
är avsedda för drift året runt.
2

Mått och anslutningar
Toppvy

D

H

I
G
Inlopp
(Primärsida)

Utlopp
(Pool)

Utlopp
(Primärsida)

C

A
E
Inlopp
(Pool)

B

F

Sidovy
Modell

GJHE-20

GJHE-30

A

614

614

B

508

508

C

370

370

D

157

157

E

270

320

F

81

81

G

85

85

H

280

280

I

135

135

Mått

16

6 Bilagor
Frågor och svar
1.

5.

Hur ställer jag temperaturen?

Svar: Det beror på din framledningstemperatur på
primärsidan. Högre framledning ger snabbare uppvärmning.
Vid 45 grader C kan man räkna med ca 1-2 grader per dygn,
men vid högre framledning ökar uppvärmningstakten.

Svar:
a.

Stäng av enheten med ON/OFF-knappen.

b.

Välj parameter 1 med piltangenterna.

c.

Håll inne MODE samtidigt som du trycker på ON/OFF.

d.

När parametervärdet blinkar kan inställning göras
med piltangenterna.

e.

2.

6.

Efter 5 sekunder slutar parametervärdet att blinka
och inställningen är gjord.

Varför är det så liten skillnad i temperatur mellan in/
utloppsvatten?

Varför kan det vara svårt att värma upp poolen om det är
kallt ute, tex 10 grader?

Svar: Det beror på att läckaget upp i luften blir väldigt stort
och fattas det även isolering runt poolen kommer marken
och grundvattnet att kyla poolen än mer. En tumregel brukar
vara att man kan höja temperaturen i poolen med 10 grader
jämfört med dygnsmedeltemperaturen.
4.

Om jag får problem med min värmeväxlare hur gör jag
då?

Svar: Kontakta den återförsäljare som du köpt din
poolvärmeväxlare av så kommer denne själv eller med vår
hjälp att avhjälpa dina problem. I manualen finns det dock
information (om t.ex. felkoder) som kan underlätta arbetet.
Om det inträffar något riktigt fel så skall det visas en felkod i
displayen och då kan ta reda på vad felet är genom att titta i
manualen. Slutligen, om du har frågor som din återförsäljare
har svårt för att svara på så är du välkommen att kontakta oss
på: support@gullbergjansson.se.

Svar: Värmeväxlaren arbetar med små skillnader i temperatur
men cirkulerar hela poolvolymen flera gånger per dygn. Vi
rekommenderar 1-2 graders skillnad mellan in- och utlopp.
3.

Hur lång tid tar det att värma upp poolen?

Varför får jag indikation på flödesvaktfel?

Svar: Den troligaste orsaken är att du har ett för
litet vattenflöde till värmeväxlaren till följd av att
poolcirkulationen inte är igång. I annat fall kan det bero på
att någon smutspartikel blockerar inloppet eller har slagit
sönder flödesvakten (ovanligt).
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