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Takk for at du har valgt ARCTIC-PRO varmepumpe for svømmebasseng.
Varmepumpen er produsert med tanke på bruk ved en omgivelsestemperatur fra -12 til + 43°C

VIKTIG:
Denne manualen inneholder all nødvendig informasjon angående installasjon og bruk av din
varmepumpe.
- Installatøren må lese denne manualen og følge instruksene for implementering og vedlikehold
- Installatøren er ansvarlig for installasjonen av produktet og må følge alle produsentens
instruksjoner og forskrifter under montering.
- Dersom det gjøres feil under installasjonen vil det kunne medføre bortfall av garantien.
- Produsenten frasier seg ethvert ansvar for skader forårsaket av mennesker, gjenstander og feil
forårsaket av feil under installasjonen.
Ethvert bruk som ikke er i overensstemmelse med produsentens intensjoner vil ansees som farlig.

ADVARSEL:
-

-

Tøm alltid varmepumpen for vann om vinteren eller dersom temperaturen synker til under 0℃ for å
unngå frostskade på titanvarmeveksleren. Ved frostskade vil garantien bortfalle.
Koble alltid bort strømforsyningen dersom du skal åpne varmepumpen ettersom det er
høyspenning på innsiden.
Oppbevar alltid kontrollpanelet på et tørt sted, eller sørg for at beskyttelseslokket er ordentlig lukket
for å unngå at enheten blir skadet av fukt.
Varmepumpen må lltid oppbevares på et godt ventilert sted og holdes unna alle brannkilder.
Lodding skal aldri foretas mens det er kuldemedie i varmepumpen. Eventuell fylling av kuldemedie
skal skje på et godt ventilert sted.
Rørene må vakuumeres før det kan fylles R32 kuldemedie.

-

Fylling av R32 kuldemedie skal kun foretas av en sertifisert serviceperson.

-

1. Spesifikasjoner
1.1 Tekniske data for ARCTIC-PRO ALU-serien varmepumper
Modell

AP095ALU

AP115ALU AP135ALU AP165ALU

AP205ALU

AP305ALU

*Effekt ved lufttemperatur 28℃, vanntemperatur 28℃, luftfuktighet 80%
Turbo Varmekapasitet

kW

9.5

11.5

13.5

16.5

20.5

30.5

Smart Varmekapasitet

kW

7

9

11

14

16

26

Effektforbruk

kW

1.53-0.21

1.83-0.14

2.11-0.18

2.58-0.2

3.25-0.24

4.92-0.37

16-6.7

16-6.7

16-6.7

16-6.7

16-6.7

16-6.6

6.2

6.3

6.4

6.4

6.3

6.2

10.2

10.3

10.4

10.4

10.3

10.3

C.O.P.
C.O.P.

i Turbo-modus

C.O.P. med 50% kapasitet

* Effekt ved lufttemperatur 15℃, vanntemperatur 26℃, luftfuktighet 70%
Turbo Varmekapasitet

kW

6.6

7.9

9.5

11.2

15

22

Smart Varmekapasitet

kW

5

6.6

7.9

9.5

11.2

18

Effektforbruk

kW

1.47-0.32

1.72-0.24

2.02-0.25

2.38-0.29

3.26-0.38

4.78-0.68

7.9-5

8.0-5

8.0-5

8.0-5

8.2-5

8.2-5

C.O.P.
C.O.P.

i Turbo-modus

4.50

4.50

4.60

4.60

4.50

4.50

C.O.P.

med 50% kapasitet

6.7

6.7

6.8

6.8

6.7

6.7

Type kompressor

Inverter

Spennningstilførsel

V

Strømforbruk

A

4.6

5.9

7.2

9.2

10.5

17.0

Maks strøm

A

6.5

7.8

9.7

11.1

14.1

21.5

A

10

16

16

16

25

32

m³

10-26

12-35

16-60

18-66

28-85

65-132

Anbefalt vannstrøm

m3/h

2.5

3.0

3.7

4.0

5.0

8.0

Reduksjon i vanntrykk

Kpa

12

12

14

15

15

20

Minste sikring
(C-karakteristikk)
Anbefalt mengde vann
(Godt isolert)

220-240V/50Hz or 60Hz/1PH

Varmeveksler
Vanntilkoblinger

Twist-titanium og PVC
mm

50
1

Antall vifter

2
Horisontal

Luftflyt
Støynivå (10m)

dB(A)

≤27

≤ 27

≤ 28

≤ 29

≤ 30

≤ 32

Støynivå (1m)

dB(A)

38-50

39-51

40-52

40-54

40-54

42-60

Nettovekt

kg

57

69

74

79

98

130

Bruttovekt

kg

69

74

79

84

113

148

Utvendige mål

mm

859*340*590

989*375*690

1077*425*895

Mål inkl. innpakning

mm

925*417*732

1060*440*835

1145*490*1035 1115*480*1446

* Ovenstående data kan endres uten ytterligere forvarsel

1043*410*1295

2. Utvendige mål (mm)
Modell: AP095ALU

Modell: AP115ALU/ AP135ALU /AP165ALU

Modell: AP205ALU

Modell AP305ALU

3. Installasjon og tilkobling
3.1 Merknader
Fabrikken leverer kun varmepumpeenheten. Alle andre komponenter vist på bildene, inkludert bypass, er
kun for illustrasjon og leveres av forhandler eller installatør.
Viktig:
Legg merke til følgende regler ved installasjon av varmepumpen:
1. Tilsetning av kjemikalier må skje nedstrøms fra varmepumpen.
2. Installer bypass dersom leveringsmengden til sirkulasjonspumpen overstiger anbefalt
gjennomstrømning i varmepumpens varmeveksler med mer enn 20%.
3. Varmepumpen må alltid plasseres på et solid underlag og bruk de medfølgende gummidemperne
for å unngå vibrasjon og støy.
4. Varmepumpen må alltid fraktes stående. Dersom den har vært i en annen stilling enn stående må
den ikke startes før den har stått oppreist i minimum 24 timer.

3.2 Plassering av varmepumpen
Varmepumpen vil fungere omtrent over alt så lenge følgende tre kriterier er oppfylt:
1. Tilførsel av frisk luft

–

2. Strømtilførsel

–

3. Vannfilter

Varmepumpen kan monteres omtrent over alt utendørs så lenge minimumsavstanden til andre objekter
overholdes (Se illustrasjonen under). Konsulter en installatør dersom du vurderer å bruke varmepumpen
med et innendørs basseng. Ved montering i et vindfullt miljø bør det settes opp en skjerming for vinden på
luftinntakssiden, for eksempel en levegg.
ADVARSEL: Varmepumpen må aldri installeres i et rom med begrenset lufttilførsel eller nær buskas
som kan blokkere luftinntaket da utblåsningsluften fra varmepumpen vil bli resirkulert. En slik plassering vil
begrense kontinuerlig tilførsel av frisk luft og resultere i kraftig redusert effekt og varmekapasitet.
Se illustrasjonen under for absolutte minimumsavstander.

3.3 Avstand til svømmebassenget
Varmepumpen bør normalt monteres i en avstand på under 7,5 m. fra svømmebassenget. Jo større
avstand fra bassenget, jo større blir varmetapet i slanger og rør. Dersom rør og slanger er hovedsakelig
nedgravd blir varmetapet lavt ved avstander opp til ca. 30 m. (15 m. tur og retur; totalt 30 m.) forutsatt at

grunnen ikke er våt eller at grunnvannsnivået er veldig høyt. Et grovt estimat over varmetapet per 30 m. er
0.6 kWh (2,000 BTU) for hver 5 ºC forskjell mellom bassengvannets temperatur og temperaturen i jorden
som omgir rør eller slange. Dette øker varmepumpens arbeidstid med 3% til 5%.

3.4 Tilbakeslagsventil
Dersom du skal ha utstyr for automatisk dosering av kjemikalier er det viktig å beskytte varmepumpen mot
høy konsentrasjon av kjemikalier da de kan skade varmeveksleren. Sørg derfor at slikt utstyr blir montert
nedstrøms fra varmepumpen, og at det er anbefalt å montere en tilbakeslagsventil for å hindre
tilbakestrømning av bassengvannet.
Skade på varmepumpen som følge av at denne instruks ikke blir fulgt er ikke omfattet av garantien.

3.5 Typisk oppsett

Merk: Denne illustrasjon er kun ment som et eksempel.

3.6 Justering av bypass

Benytt følgende prosedyre for justering
av bypass:
1.Ventil 1 helt åpen. Ventil 2 og 3
stengt.

To pool

From pool

2.Åpne ventil 2 og 3 halvveis og
steng ventil 1 sakte for å øke
vannstrømmen gjennom ventil 2 og
3.
3.Dersom displayet viser «ON»
eller feilkode EE3 betyr det at
vannstrømmen gjennom
varmepumpen er for liten. Juster

Out

In

ventilene for å øke vannstrømmen
gjennom varmepumpen igjen.

Heat Pump

4.Se også manualen til bypasskitet

Slik oppnår du optimal vanngjennomstrømning:
Skru på varmepumpen i oppvarmingsmodus. Steng først bypassen, og så åpner du den litt og litt til
varmepumpen starter opp (Varmepumpen vil ikke starte med for liten vanngjennomstrømning).
Fortsett å justere bypass samtidig som du kontrollerer vanntemperatur inn og ut fra varmepumpen. Når
temperaturforskjellen på vann inn og vann ut er 2°C er vannstrømmen optimal.
Viktig: Drift av varmepumpen uten korrekt justering av bypass kan resultere i at varmepumpen ikke
vil fungere optimalt og kan også føre til skade varmepumpen. Dersom dette er tilfellet, vil garantien
bortfalle.

3.7 Elektrisk tilkobling
Viktig: Skal utføres av elektriker
Merk: Selv om varmepumpen er elektrisk isolert fra resten av bassengsystemet, hindrer dette kun
fare for elektrisk strøm til eller fra bassengvannet. Jording er fortsatt påkrevd som beskyttelse mot
kortslutninger internt i varmepumpen. Sørg alltid for god jording av varmepumpen.
Før tilkobling må du kontrollere at tilførselsspenningen tilsvarer varmepumpens arbeidsspenning.
Det er anbefalt å koble varmepumpen til en egen sikring av typen treg (C-karakteristikk) og å benytte
korrekt dimensjonert tilkoblingskabel (se tabell under).
Koble strømkabelen til terminalblokken merket «POWER SUPPLY».

3.8 Første oppstart
Merk: For å kunne varme opp vannet i bassenget må filterpumpen gå for å skape vannsirkulasjon
gjennom varmepumpen. Uten vannsirkulasjon vil ikke varmepumpen starte.
Etter at alle tilkoblinger er utført og kontrollert skal følgende prosedyre utføres:
1. Start opp sirkulasjonspumpen. Kontroller for lekkasjer og at du har vannstrøm fra og til bassenget.
2. Koble til varmepumpen og trykk Av/På-knappen på kontrollpanelet. Varmepumpen vil starte opp etter
en standard tidsforsinkelse (Se lenger ned for beskrivelse)
3. Etter noen minutter kan du sjekke at utblåsningsluften fra varmepumpen er kjøligere enn
omgivelsestemperaturen.
4. Når du stopper sirkulasjonspumpen skal varmepumpen også stoppe automatisk. Hvis den ikke gjør det
må gjennomstrømningsvakten justeres eller skiftes ut.
5. La varmepumpen og sirkulasjonspumpen gå kontinuerlig inntil ønsket vanntemperatur er oppnådd.
Varmepumpen vil så stoppe automatisk. Varmepumpen vil så starte automatisk (så lenge
sirkulasjonspumpen går) så snart vanntemperaturen synker 2℃ under innstilt temperatur.
6. Avhengig av den opprinnelige vanntemperaturen kan det ta flere dager før vannet når ønsket
temperatur. En god termoduk eller solarduk kan senke oppvarmingstiden dramatisk.
Gjennomstrømningsvakt:
Varmepumpen er utstyrt med en gjennomstrømningsvakt som sørger for at den har god nok
vanngjennomstrømning til enhver tid. Den vil skru seg på når sirkulasjonspumpen går og av når
sirkulasjonspumpen stopper.
Tidsforsinkelse:
Varmepumpen har en 3 minutters tidsforsinkelse innebygget for å beskytte kretsene og å unngå
overdreven slitasje på brytere. Varmepumpen vil restarte automatisk etter 3 minutter. Selv et svært kort
strømbrudd vil trigge tidsforsinkelsen og hindre enheten fra å starte opp igjen umiddelbart. Flere
strømbrudd innen tidsforsinkelsen vil ikke påvirke tidsforsinkelsen ytterligere

3.9

Kondensering

Luften som går igjennom varmepumpen blir kraftig nedkjølt av varmepumpen for å varme bassengvannet.
Dette vil kunne forårsake kondensering på ribbene på fordamperen. Mengden kondensert fuktighet kan
være så mye om flere liter i timen ved høy luftfuktighet. Dette kan noen ganger feiltolkes som vannlekkasje
fra varmepumpen.

3.10 Hvordan drenere varmeveksleren i varmepumpen før vinteren

Skru av varmepumpen og sikre deg at den er frakoblet strømtilførselen.
Skru av vannpumpen

- Steng ventil 1 og 2
- Åpne ventil 4
Eller
- Skru av vanntilkoblingene oppe og nede på varmepumpen
La vannet rennet il det ikke kommer mer. La ventil 4 eller vanntilkoblingene stå åpne hele vinteren.
MERK: Ventil 4 eller tilkoblingene må stenges/skrus til før oppstart.

3.11 De forskjellige arbeidsmodusene
- TURBO: Brukes primært I starten av sesongen siden varmepumpen da vil jobbe på maksimal effekt og gi
raskest mulig oppvarming
- SMART: Brukes oftest resten av sesongen. Varmepumpen vil da justere kompressorens hastighet og vifte
automatisk for å holde vannet varmt mest mulig energieffektivt.
- SILENT: Kan brukes I den varmeste perioden eller ved behov for ekstra lavt lydnivå. Her vil
varmepumpen holde vannet varmt med lavest mulig energiforbruk.

4. Tilbehør
4.1 Tilbehørsoversikt

Antivibrasjonsunderlag. 4 stk

Vinterovertrekk. 1 stk

Dreneringsdyse. 2 stk

Dreneringsrør 2 stk

4.2 Installasjon av tilbehør

Antivibrasjonsunderlag
1. Ta underlagene ut av pakningen
2. Leg ett under hver av føttene til
varmepumpen som på bildet.

Dreneringsdyse
1. Monter dreneringsdysen under
bunnplaten på varmepumpen.
2. Koble på dreneringsrør for å føre
bort vannet.
Merk: Løft varmepumpen for å
montere dysen. Varmepumpen må
aldri legges på siden. Dette kan skade
kompressoren.

Vanninntak og -utløpstilkoblinger
1. Monter koblingene slik bildene viser
2. Skru dem fast på vanninntaks- og
-utløpstilkoblingene

Strømkabel
1. Tre strømkabelen gjennom den
nederste gjennomføringen.
2. Koble strømledningene til
terminalblokken.

5. Koblingsskjema
5.1 Koblingsskjema for varmepumpe for svømmebasseng
AP095ALU / AP115ALU / AP135ALU / AP165ALU / AP205ALU

AP305ALU

MERK:
(1) Koblingsskjemaet er kun for referanse. Det korrekte koblingsskjemaet er vedlagt hver enkelt
varmepumpe.
(2) Selv om varmepumpen er elektrisk isolert fra resten av bassengsystemet, hindrer dette kun fare for
elektrisk strøm til eller fra bassengvannet. Jording er påkrevd som beskyttelse mot kortslutninger internt i
varmepumpen. Sørg alltid for god jording av varmepumpen.
Sikkerhetsbryter: En sikkerhetsbryter (med eller uten sikring) skal plasseres innen synsvidde og lett
tilgjengelig fra varmepumpen. Dette er standard for kommersielle og private varmepumper og forhindrer at
noen uforvarende skrur på strømtilførselen til varmepumpen under vedlikehold.

6. Bruk av kontrollpanelet
6.1 Brukerveiledning

6.2 Kontrollpanelets knapper
6.2.1

Av/På

Trykk

for å slå på varmepumpen.

Trykk

for å slå av varmepumpen.

Pil opp og ned

6.2.2

Innstilling av ønsket vanntemperatur
Trykk
eller
for å stille inn ønsket vanntemperatur.
Mulig temperaturinnstilling i varmemodus og automodus er 6-41℃.
Mulig temperaturinnstilling i kjølemodus er 6-35℃

Trykk

og

samtidig for å se temperatur på vann inn, vann ut og innstilt temperatur

Viktig: Kontrollpanelets knapper låses automatisk etter 30 sekunder uten aktivitet

Trykk og hold

og

samtidig i 5 sekunder for å låse opp igjen

6.2.3

Valg av modus

Trykk

for å byte mellom Turbo, Smart og Silentmodus. Standard innstilling er Smartmodus

Turbomodus: Varmepumpen vil veksle mellom medium og full effekt.
Smartmodus: Varmepumpen vil veksle mellom lav, medium og full effekt.
Silentmodus: Varmepumpen vil veksle mellom lav og medium effekt.

Innstillinger

6.2.4

Trykk og hold

i 5 sekunder for å veksle mellom varme

kjøling

og auto

.

Merk: Under avriming vil symbolet blinke
Driftslogikk i Auto: T1 = Temperatur på vann inn. Tset = Innstilt temperatur = 28℃
NR

Betingelse
Når varmepumpen starter

1

Når varmepumpen er i drift

Når varmepumpen starter
2

Når varmepumpen er i drift

Gjeldende
modus

Temperatur på innløpsvann

Arbeidsmodus

Oppstart

T1≤27℃

Varmemodus

Varmemodus

T1≥29℃, i minst 3 minutter

Standby

Standby

T1≥30℃

Går over til kjølemodus

Kjølemodus

T1=28℃, i minst 3 minutter

Standby

Standby

T1≤27℃, i minst 3 minutter

Går over til varmemodus

Oppstart

27℃<T1≤29℃

Varmemodus

Varmemodus

T1≥29℃, i minst 3 minutter

Standby

Standby

T1≥30℃

Går over til kjølemodus

Kjølemodus

T1=28℃, i minst 3 minutter

Standby

Standby

T1≤27℃, i minst 3 minutter

Går over til varmemodus

6.2.5 Kontroll av parametere

Trykk

og trykk så

Code

for å kontrollere parameterne d0-d11

Condition

Scope

Remark

0-120℃

Eksakt målt verdi

d0

Temperatur i elektronikkboks

d1

Temperatur på vann inn

-9℃～99℃

Eksakt målt verdi

d2

Temperatur på vann ut

-9℃～99℃

Eksakt målt verdi

d3

Omgivelsestemperatur

-30℃～70℃

Blinker dersom <-9

d4

Frekvensbegrensningskode

0,1,2,4,8,16

Eksakt målt verdi

d5

Temperatur på rør

-30℃～70℃

Blinker dersom <-9

d6

Temperatur på utløpsgass

0℃～C5℃ (125℃)

Eksakt målt verdi

d7

EEVs trinn

0～99

N*5

d8

Kompressorens arbeidsfrekvens

0～99Hz

Eksakt målt verdi

d9

Kompressorens strømtrekk

0～30A

Eksakt målt verdi

d10

Viftehastighet

0-1200 (rpm)

Eksakt målt verdi

d11

Sist viste feilkode

Alle feilkoder

Merknader:
d4; Frekvensbegrensningskode:
0: Ingen frekvensbegrensning;

1: Begrensning pga oppnådd makstemperatur på rør

2: Begrensning pga overoppheting eller overkjøling

4: Begrensning pga høy strømstyrke

8: Frekvensbegrensning pga feil spenning

16: Begrensning pga høy temperatur

6.2.6 Justering av parametere
Trykk
og trykk så
for å velge P0-P18. Trykk så
blinke for å indikere at den kan endres.

igjen for å endre verdien. Parameterverdien vil

Parameter

Betegnelse

Område

Standard

Merknad
0: Standard

P0

Manuell avriming

0-1

0

P1

Arbeidsmodus

0-2

1

P2

Timer av/på

0-1

0

P3

Vannpumpe

0-1

0

P4
P5
P6

Klokke
Timer på
Timer av

TT:MM
TT:MM
TT:MM

00：00
00：00
00：00

P7

Korrigering av
temperatur på
innløpsvann

-9～9

0

Standard: 0

0-1

0

0: Standard
1: Gjenopprett fabrikkinnstillinger
(Gjenoppretter P0,P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11
til fabrikkinnstillinger)

/

/

Avhenger av type

0-1

1

1: WIFI, automatisk gjenkjenning

0

1: Kun oppvarming
0: Automatisk veksling mellom oppvarming, avkjøling,
auto

P14

Gjenopprett
fabrikkinnstillinger

P16

Produktkode

P17

WIFI

P18

Modus

Merk: Trykk og hold

0-1

1: Manuell avriming forutsatt at d3＜15℃
1: Oppvarming
0: Nedkjøling
2: Auto
1: Timer av/på aktivert
0: Timer av/på deaktivert (Justering av P1 og P6 er
ikke mulig)
1: Alltid på
0: Avhenger av om kompressoren går
0-23:0-59
0-23:0-59
0-23:0-59

i 20 sekunder for å endre P8, P14, P17, P18.

P8,P9,P10,P11,P19 er kun for fabrikkgjenoppretting

7. Feilsøking
7.1 Feilkoder i displayet på kontrollpanelet

Feilkode

EE 01

EE 02

Funksjonsfeil

Årsak

Løsning

Feil på
høytrykkskrets

1. Feil på høytrykksbryter, eller
dårlig kontakt til den
2. For høy omgivelsestemperatur
eller vanntemperatur
3. For liten vanngjennomstrømning
4. Feil på viftemotor eller
viftehastighet

1. Kontroller elkrets for, eller skift ut
høytrykksbryter
2. Kontroller vannpumpen eller
vanngjennomstrømningen
3. Kontroller eller skift ut viftemotor
4. Kontroller og eventuelt reparer
rørsystem.

Feil på
lavtrykkskrets

1. Feil på lavtrykksbryter, eller
dårlig kontakt til den
2. Feil på EEV eller tett rør.
3. Feil på viftemotor eller
viftehastighet
4. For lite kuldemedium, lekkasje.

1. Kontroller elkrets for, eller skift ut
lavtrykksbryter
2. Kontroller EEV og rørsystem
3. Kontroller eller skift ut viftemotor
4. Kontroller for gasslekkasjer og
fyll riktig mengde kjølemedium
1. Kontroller elkrets for
gjennomstrømningsvakt og skift
den eventuelt ut.
2. Sørg for at vannstrømmen går
riktig vei
3. Kontroller vannpumpe og
rørsystem for vannet.

ON /
EE 03

Feil på
vanngjennomstrømning

1. Feil på gjennomstrømningsvakt
eller dårlig kontakt i kretsen.
2. Feil retning på vannstrømmen
3. For liten eller ingen vanngjennomstrømning

EE 04

For høy
temperatur på
utløpsvann
(T2-TH5) i
varmemodus

1. For liten vannstrøm
2. Gjennomstrømningsvakten
sitter fast og vannstrømmen er for
lav/mangler.
3. Feil på føler T2-TH5

1. Kontroller vannstrømmen inkl.
rør/slanger
2. Kontroller vannpumpe og
gjennomstrømningsvakt
3. Kontroller føler T2-TH5 og
eventuelt skift den ut.

1. For lite kuldemedium
2. For liten vannstrøm
3. Blokkering i rørsystem
4. Feil på føler for utløpsgass

1. Kontroller gasstrykket. Etterfyll
ved behov.
2. Kontroller vannstrømmne inkl.
rør/slanger og vannpumpe.
3. Kontroller for blokkeringer i
rørsytemet
4. Kontroller føler T6-TH3 og
eventuelt skift den ut

EE 05

EE 06

For høy
temperatur på
utløpsgass
(T6-TH3)

Feil på
kontrollpanel

1. Feil eller brudd på signalkabel
2. Feil på kontrollpanel

1. Kontroller eller bytt signalkabel
2. Skru av strømtilførselen og
restart varmepumpen
3. Bytt kontrollpanel

EE 07

Beskyttelse mot
for høyt
strømforbruk
(Kompressor)

1. Kompressorens strømforbruk er
for høyt
2. Feil på fasetilkoblingene til
kompressoren
3. Olje eller vann har akkumulert
seg i kompressoren og ført til for
høyt strømforbruk
4. Kompressor eller kretskort er
defekt
5. Unormal vannstrøm
6. Spenningsvariasjoner I
strømtilførsel

1. Kontroller kompressoren
2. Kontroller vannstrøm
3. Kontroller strømtiførsel
4. Kontroller at fasene er korrekt
tilkoblet
5. kontroller og eventuelt bytt
kretskort

EE 08

Kommunikasjons
feil mellom
kontrollpanel og
kretskort

1. Dårlig kontakt eller skadet
signalkabel
2. Feil på kretskort eller
kontrollpanel

1. Kontroller signalkabel/tilkoblinger
2. Bytt signalkabel
3. Skru av strømtilførselen og
restart varmepumpen
4. Bytt kretskort eller kontrollpanel

EE 09

Intern
kommunikasjons
feil mellom
hovedkort og
driverkort

1. Dårlig kontakt eller skadet kabel
2. Feil på et kretskort

1. Kontroller eller bytt ut kabelen
2. Kontroller eller bytt ut kretskort

EE 10

Beskyttelse mot
overspenning
VDC

1. For høy spenning på
strømtilførsel
2. Kretskort er skadet

1. Kontroller strømtilførselen
2. Skift kretskort

EE 11

Beskyttelse av
IPM
(Intelligent
Power Module)

1. Feil på datastrøm
2. Feil på fasetilkobling av
kompressor
3. Olje eller vann har akkumulert
seg i kompressoren og ført til for
høyt strømforbruk
4. Kompressor eller kretskort er
skadet

1. Programfeil. Skru av
strømtilførselen og restart
varmepumpen
2. Skift kretskort
3. Kontroller fasetilkoblingene til
kompressoren

EE 12

Beskyttelse mot
underspenning
VDC

1. For lav spenning på
strømtilførsel
2. Kretskort er skadet

1. Kontroller strømtilførselen
2. Skift kretskort

Beskyttelse mot
for høyt
strømforbruk

1. Kompressorens strømforbruk er
for høyt
2. Unormal vannstrøm
3. Spenningsvariasjoner i
strømtilførsel
4. Feil eller defekt PFC induktor

1. Kontroller kompressoren
2. Kontroller vannstrømmen
3. Kontroller strømtilførsel
4. Kontroller at korrekt PFC
inductor er montert og at den er i
orden

1. Signal fra temperatursensor for
IPM er usannsynlig
2. Viftemotor er skadet eller defekt
3. Skadet vifteblad

1. Skift kretskort
2. Kontroller viftehastighet eller om
viftemotor er skadet. Skift motor.
3. Skift vifteblad hvis det er skadet

EE 13

EE 14

Feil på
temperaturfølerkrets i IPM

For høy
temperatur på
IPM

1. Feil på temperaturføler i IPM
2. Viftemotor er skadet eller virker
ikke
3. Skadet vifteblad

1. Skift kretskort
2. Kontroller viftehastighet eller om
viftemotor er skadet. Skift motor
3. Skift vifteblad dersom det er
skadet

Beskyttelse av
PFC-modul

1. Feil på temperaturføler i IPM
2. Viftemotor er skadet eller virker
ikke
3. Skadet vifteblad
4. Feil på strømforsyning,
spenningstopper

1. Skift kretskort
2. Kontroller viftehastighet eller om
viftemotor er skadet. Skift motor
3. Skift vifteblad
4. Kontroller strømtilførselen for
spenningstopper

EE 17

Feil på viftemotor

1. Motor er skadet
2. Kretskort er skadet
3. Viftebladet er skadet eller sitter
fast

1. Skift viftemotor
2. Skift kretskort
3. Skift viftemotor eller fjern
blokkeringer

EE 18

Feil på
temperaturfølerk
rets i PFC-modul

Skadet kretskort

1. Skift kretskort
2. Kontroller viftehastighet eller om
viftemotor er skadet. Skift motor

EE 19

Beskyttelse mot
for høy
temperatur på
PFC-modul

1. Feil på temperaturføler i
PFC-modul
2. Viftemotor er skadet eller virker
ikke
3. Skadet vifteblad
4. Løs festeskrue i kretskort

1. Skift kretskort
2. Kontroller viftehastighet eller om
viftemotor er skadet. Skift motor
3. Skift vifteblad
4. Kontroller om skruen er løs

EE 20

Feil på
strømforsyning

Tilført spenning varierer for mye

Kontroller strømtilførsel

EE 21

Feil på
kontrollprogram

1. Feil på styring av kompressor
2. Programvarefeil
3. Urenheter i kompressor
forårsaker ustabil
rotasjonshastighet

1. Skift kretskort
2. Legg inn korrekt program
(Dersom mulig) eller skift kretskort
3. Kontroller og eventuelt skift
kompressor

EE 22

Feil på krets for
overvåking av
strømforbruk

1. Feil på spenningsmåler
2. Feil på kretskort

1. Kontroller kretskort og skift det
eventuelt ut
1. Kontroller kretskort og skift det
eventuelt ut
2. Kontroller kompressorens
strømkrets
3. Kontroller og eventuelt skift
kompressor

EE 15

EE 16

EE 23

Oppstart av
kompressor feilet

1. Skadet kretskort
2. Dårlig kontakt eller skadet
strømkrets til kompressor
3. Opphopning av væske i
kompressor
4. Feil fasekobling til kompressor

EE 24

Feil på enhet for
kontroll av
omgivelsesluft
på kretskortet

Feil på enheten

Skift kretskort

EE 25

Fasefeil på
kompressor

Kompressorens fasetilkoblinger er
feilkoblet

Koble fasene korrekt ifølge
koblingsskjema

1. Feil på fireveisventilen
2. For lite kuldemedie

1. Bytt til kjølemodus og tilbake for
å se om fireveisventilen vender
korrekt
2. Skift fireveisventil
3. Fyll korrekt mengde kuldemedie

1. Feil data eller feil på
programmering av EEPROM
2. Feil på kretskort

1. Legg inn data på EEPROM på
nytt
2. Bytt kretskort

EE28

Feil på
kommunikasjon
internt på
kretskort

Feil på kretskort

1. Skru av strømtilførselen og start
vamepumpen på nytt
2. Bytt kretskort

PP 01

Feil på
temperaturføler
for innløpsvann

1. Feil på føler.
2. Brudd eller kortslutning I ledning
til føler, eller ledning har løsnet

1. Kontroller ledning og tilkoblinger
2. Skift føleren

PP 02

Feil på
temperaturføler
for utløpsvann

1. Feil på føler.
2. Brudd eller kortslutning I ledning
til føler, eller ledning har løsnet

1. Kontroller ledning og tilkoblinger
2. Skift føleren

PP 03

Feil på
temperaturføler
for varmerør

1. Feil på føler.
2. Brudd eller kortslutning I ledning
til føler, eller ledning har løsnet

1. Kontroller ledning og tilkoblinger
2. Skift føleren

PP 04

Feil på
temperaturføler
for gassretur

1. Feil på føler.
2. Brudd eller kortslutning I ledning
til føler, eller ledning har løsnet

1. Kontroller ledning og tilkoblinger
2. Skift føleren

PP 05

Feil på
temperaturføler
omgivelsesluft

1. Feil på føler.
2. Brudd eller kortslutning I ledning
til føler, eller ledning har løsnet

1. Kontroller ledning og tilkoblinger
2. Skift føleren

PP 06

Feil på
temperaturføler
for gassutløp

1. Feil på føler.
2. Brudd eller kortslutning I ledning
til føler, eller ledning har løsnet

1. Kontroller ledning og tilkoblinger
2. Skift føleren

PP 07

Antifrostbeskyttelse

PP 08

Beskyttelse mot
for lav
omgivelsestemperatur

1. Omgivelsestemperatur er for lav
2. Feil på føler for omgivelsestemperatur

1. Avslutt for sesongen
2. Skift føler for omgivelsestemperatur

PP 10

Beskyttelse mot
høy temperatur
på rør i kjølemodus

1. Omgivelsestemperatur for høy
2. Vanntemperatur er for høy
3. Feil på kjølesystem

1. Kontroller bruksmåten
2. Kontroller kjølesystem

PP 11

Beskyttelse mot
for lav
temperatur på
utløpsvann
(T2-TH5) i
kjølemodus

1. For liten vannstrøm
2. Feil på temperaturføler
(T2-TH5)

1. Kontroller vannstrømmen inkl.
rør/slanger
2. Skift temperaturføler (T2-TH5)

EE 26

Feil på
reversering av
fireveisventil

EE27

Feil på lesing av
data fra
EEPROM

1. Omgivelsestemperatur for lav
2. Vanntemperatur er for lav

Merk:
1. I oppvarmingsmodus: Dersom temperaturen på utløpsvannet er mer enn 7°C høyere enn innstilt
temperatur vil displayet vise feilkode EE04 for å beskytte mot overoppheting.
2. I kjølemodus: Dersom temperaturen på utløpsvannet er mer enn 7°C lavere enn innstilt temperatur vil
displayet vise feilkode PP11 for å beskytte mot for lav temperatur.

T water out（℃）
Compressor Stop and EE04 displays

TSET Temp. +7℃
Frequency Decrease

TSET Temp. +5℃
Normal Operation

EE04
T water out（℃）
Normal Operation

TSET

Temp.

-5℃
Frequency Decrease

TSET

Temp.

-7℃
Compressor Stop and PP11 displays

PP11 Water Overcooling Protection
护
For eksempel,
Gjeldende
modus

Temperatur
på utløpsvann

Innstilt
temperatur

Betingelse

Feilkode

Heating
mode

36℃

29℃

Tout -Tset ≧7℃

EE04 For høy temperatur på
utløpsvann (T2) i varmemodus

Tset -Tout ≧7℃

PP11 Beskyttelse mot for lav
temperatur på utløpsvann (T2) i
kjølemodus

Cooling
mode

23℃

30℃

7.2 Andre funksjonsfeil og forstyrrelser (Ingen feilmelding i kontrollpanelet)
Funksjonsfeil

Observer

Årsak

Løsning

Tomt/mørkt display i
kontrollpanelet

Ingen strømtilførsel

Kontroller strømtilførsel

Kontrollpanelet viser tiden

Varmepumpen er i
standbymodus

Start varmepumpen

Kontrollpanelet viser målt
vanntemperatur

1. Vanntemperaturen har
nådd innstilt temperatur
2. Varmepumpen starter
opp
3. Varmepumpen avrimer

1. Kontroller
temperaturinnstilling
2. Varmepumpen starter i
løpet av få minutter
3. Kontrollpanelet viser
«Defrosting»

1. Feil modus er valgt
2. Feil på kontrollpanelet
3. Defekt styreenhet
4. Det er for kaldt til at
varmepumpen klarer å
overvinne nedkjølingen

1. Velg oppvarmingsmodus
2. Skift kontrollpanelet og
kontroller at varmepumpen
varmer ved å lese av inn- og
utløpstemperaturene
3. Skift kretskort
4. Bytt til en kraftigere
varmepumpe eller avslutt
sesongen

Kontrollpanelets display
viser aktuell
vanntemperatur og ingen
feilkoder

1. Viften går ikke
2. For liten
luftgjennomstrømning
3. For lite kuldemedie

1. Kontroller og evt reparer
ledningstilkoblingen mellom
styreenhet og viftemotor
2. Kontroller varmepumpens
plassering og fjern
gjenstander som kan hindre
luftgjennomstrømningen
3. Reparer eller skift ut
varmepumpen

Vannsøl under
varmepumpen

1. Kondensvann (Det kan
dannes svært mye
kondensvann, spesielt ved
høy luftfuktighet)
2. Vannlekkasje

1. Ingen tiltak
2. Kontroller
titanvarmeveksleren grundig
for eventuelle lekkasjer

For mye is på
fordamperen

Ved høy luftfuktighet
kombinert med lave
temperaturer kan ising
forekomme uten at det er
feil på varmepumpen.
Skjer oftest ved
temperaturer mellom -10
og +5℃

1. Kontroller varmepumpens
plassering og fjern
gjenstander som kan hindre
luftgjennomstrømningen
2. Reparer eller skift ut
varmepumpen

Varmepumpen
går ikke

Vanntemperaturen
synker selv om
varmepumpen
kjører i
varmemodus

Varmepumpen
starter og
stopper med få
sekunders
mellomrom

Vannsøl

For mye is på
fordamperen

Kontrollpanelets display
viser målt vanntemperatur
og ingen feilkoder

8. Sprengskisse og vedlikehold
Modell: AP115ALU

NO

Part name

NO

Part name

1

Top cover

36

Back grill

2

Top frame

37

Water inlet temp. sensor

3

Fan motor bracket

38

Exchanger temperature sensor clip

4

Evaporator

39

Titanium heat exchanger

5

Pillar

40

Rubber ring on water connection

6

Fan motor

41

Blue rubber ring

7

Fan panel

42

Water connection sets

8

Fan blade

43

Water inlet temp. sensor

9

Front panel

44

Rubber ring on water connection

10

Controller box cover

45

Water flow switch

11

Controller

46

Red rubber ring

12

Controller box sponge

47

Electrical box cover

13

Controller box

48

Reactor

14

Evaporator support

49

WIFI module

15

Base tray

50

Reactor box

16

Isolation panel

51

Electrical box

17

Service panel

52

PCB

18

Evaporator heating resistor

53

Magnet ring

19

Compressor rubber feet

54

Magnet ring

20

Compressor heating resistor

55

3-ways terminal block

21

Compressor

56

clip

22

Evaporator support

57

2-ways terminal block

23

Evaporator pipe

58

Four-way valve

24

Right panel

59

EEV

25

Distribution piping

60

High pressure switch

26

Sensor holder

61

Exhaust temp. sensor

27

Clip

62

Exhaust pipe

28

Coil Pipe temp. sensor

63

Gas return piping

29

Back panel

64

Low pressure switch

30

Rubber fixing block

65

needle valve

31

Ambient temp. sensor

66

Capillary

32

Ambient temp. sensor clip

67

4-way valve to exchanger

33

High pressure gauge

68

4-way valve to evaporator piping

34

Wire connector

69

Exchanger to EEV

35

Wire ring

70

4-way valve to exchanger

9. Vedlikehold
1. Utfør hyppige kontroller av vannsirkulasjonssystemet for å unngå opphopning av luft og fare for
dårlig sirkulasjon da dette vil redusere effekten og driftssikkerheten på varmepumpen.
2. Rens basseng og filtersystemet regelmessig for å unngå skade på varmepumpen som følge av
skittent eller tett filter.
3. Drener varmepumpen ved hjelp av tappepluggen dersom den ikke skal brukes i en lengre periode
(F.eks. om vinteren)
4. Sørg for at varmeveksleren er fylt med vann før du starter opp varmepumpen igjen
5. Det anbefales å dekke til varmepumpen når den er avslått i lengre perioder (F.eks. om vinteren)
6. Når varmepumpen er i drift, vil det alltid være en viss mengde vann under den. Dette er på grunn
av kondens fra fuktig luft.

10. WIFI-styring
1.1 Varmepumpe med WIFI-funksjon
Takk for at du har valgt å kjøpe Arctic Pro varmepumpe med WIFI-styring.
Med denne kan du fjernstyre varmepumpen fra smarttelefonen din.
Informasjon fra kontrollpanelet
synkroniseres med Appen «Alsavo Pro»
via en internettilkobling.
Ved første gangs tilkobling må
smarttelefonen og WIFI-kontrollpanelet
være tilkoblet samme WIFI-nettverk (NB:
Kun 2,4GHz). Senere kan du med
smarttelefonen koble til via 3G/4G for å
holde kontrollen med varmepumpen din.
Ved hjelp av denne appen kan du skru
varmepumpen av og på, stille inn ønsket
vanntemperatur, velge mellom
oppvarming/nedkjøling, styre
tidsinnstilling, sjekke parametere og lese
av eventuelle feilkoder.
Appen «Alsavo Pro» er kompatibel med
Android (versjon 6.10 eller høyere) og IOS (versjon 8.0 eller høyere) og er tilgjengelig på flere språk.
Det er mulig å koble flere forskjellige varmepumper med WIFI-kontrollpanel til én telefon og flere telefoner
kan kobles til samme varmepumpe.

2.

Hvordan bruke appen «Alsavo PRO»
Last ned appen «Alsavo Pro» til din smarttelefon fra App store eller Google Play.
De følgende eksemplene viser Androidversjonen av appen.

2.1. Sammenkobling
Åpne appen «Alsavo Pro» og trykk på plusstegnet øverst til venstre og velg «New device»
Trykk så «Next» og skriv inn passordet til ditt trådløse nettverk for å koble til.
Trykk så og hold

på kontrollpanelet (på varmepumpen) i 5 sekunder (Uansett om

varmepumpen er av eller på) for å sammenkoble kontrollpanelet og appen. Hvis du ikke gjør dette
vil du få meldingen «Failed to connect to device» i appen etter en liten stund.
Når sammenkoblingen er fullført kan du gi den et navn og kryptere tilkoblingen. Standard passord
er 123456.

Dersom en med samme app er tilkoblet samme trådløse nettverk kan dennes app automatisk
gjenkjenne WIFI-kontrollpanelet ditt og ta kontroll over det dersom du ikke har endret passord.

2.2 Hovedbildet

1. Hvordan skru varmepumpen av og på.
Trykk på

for å skru varmepumpen av eller på

2. Velge mellom oppvarming eller nedkjøling.
Det finnes tre forskjellige driftsmoduser (Auto, oppvarming og nedkjøling)
Trykk på ikonene for å velge mellom de tre modusene (I Norge bruker vi i praksis kun
oppvarming)

Auto:

, Oppvarming:

, Nedkjøling:

.

3. Innstilling av automatisk start/stopp
Trykk på

første gang og ikonet blir gult

. Da er automatisk start og stopp aktivert.

Legg inn ønsket tidspunkt for start (timer on) og stopp (timer off) og trykk «OK» for å bekrefte
innstillingen.

4. Kontroll og innstilling av parametere.
Trykk «Parameter Setting»
menyen.

og legg inn passordet som er «0757» for å komme inn i

Parameterinstilling:
-

Dersom du bruker varmepumpen til å starte og stoppe sirkulasjonspumpen har du to valg: 1:
Sirkulasjonspumpen går kontinuerlig eller 0: Sirkulasjonspumpen starter og stopper samtidig med
kompressoren i varmepumpen.

-

Kalibrering av temperaturføleren på innløpsvannet (-9 til 9°C)

-

Temperaturenhet: °C eller °F

-

Dersom du trykker «Reset to factory default» (Resett til fabrikkinnstillinger) vil følgende skjermbilde
dukke opp (Trykk ok):

5. Endre frekvens (hastighet) på kompressoren
Det er tre forskjellige programmer tilgjengelig: Silent, Smart og Powerful.

(TURBO)
Når «Auto» er valgt er standard program «Smart»
6. Feilkoder
Dersom feilkoder skulle forekomme vil ikonet
Trykk på ikonet for å sjekke feilkoder.

bli rødt

.

7. Innstilling av ønsket temperatur

Innstilling av ønsket vanntemperatur gjøres ved å trykke
eller
eller justere
glidebryteren.
Innstilt vanntemperatur i kontrollpanelet på varmepumpen vil så endres automatisk. Dersom du
endrer innstilt vanntemperatur direkte i kontrollpanelet på varmepumpen vil appen oppdateres
automatisk.
8. Appinformasjon
I hovedbildet kan du trykke på «Alsavo Pro» i øvre, høyre hjørne av skjermen for å vise
enhetsinformasjon.

Med serienummeret og passordet ditt kan andre koble seg til din enhet hvis ønskelig.
9. Endre informasjon om varmepumpen
Klikk

for å kunne endre navn på varmepumpen, endre passord og slette

varmepumpen fra appen.

