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ARCTIC-PRO Varmepumpe for basseng 

Bruker- og Servicemanual 
 

 

Innholdsfortegnelse: 

1. Spesifikasjoner 

2. Utvendige mål 

3. Installasjon og tilkoblinger 

4. Tilbehør 

5. Koblingsskjema 

6. Bruk av kontrollpanelet 

7. Innstillinger 

8. Feilsøking 

9. Sprengskisse 

10. Vedlikehold 

 

Takk for at du har valgt ARCTIC-PRO varmepumpe for svømmebasseng.  

 

 

 VIKTIG:  

Denne manualen inneholder all nødvendig informasjon angående installasjon og bruk av din 

varmepumpe. 

- Installatøren må lese denne manualen og følge instruksene nøye 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 skjer 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. 

 

ADVARSEL: Koble alltid bort strømforsyningen dersom du skal åpne varmepumpen ettersom det er 

høyspenning på innsiden. 

 

ADVARSEL: Oppbevar alltid kontrollpanelet på et tørt sted, eller sørg for at beskyttelseslokket er ordentlig 

lukket for å unngå at enheten blir skadet av fukt. 
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1. Spesifikasjoner 

1.1  Tekniske data for ARCTIC-PRO varmepumper 
 
 

Modell   
AR05HS 

=5kw 

AR06HS 

=6kw 

AR09HS 

=9KW 

AR12HS 

=12KW 

AR16HS 

=16KW 

AR18HS 

=18KW 

AR21HS 

=21KW 

Varmekapasitet 

A27/W27 
kW 5.5 6.5 9 12 15.5 18.5 22 

Effektforbruk kW 1.04 1.05 1.48 1.97 2.46 2.94 3.55 

COP ved A27/W27 W/W 5.3 6.2 6.1 6.1 6.3 6.3 6.2 

Varmekapasitet 

A15/W26 
kW 3.8 4.5 6.3 8.7 11 13.5 15 

Effektforbruk kW 0.88 1 1.4 1,89 2.39 2.93 3.33 

COP ved A15/W26 W/W 4.3 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.5 

Kjølekapasitet 

A35/W27 
kW 2.8 3.5 5 7 9 10 11 

Maksimal 

vannmengde  

(godt isolert) 

m³ 20 25 30 60 85 100 120 

Strømforbruk A 4.5 4.6 6.4 8.6 10.7 12.8 14.5 

Minste sikring 

(C-karakteristikk) 
A 10 10 15 16 20 20 25 

Spenningstilførsel 
V/Fas/ 

Hz 
220-240/1/50 

Kontrollenhet   Elektronisk 

Varmeveksler   Titan i PVC 

Kompressor antall stk  1 

Kompressor type  
 

Rotary Scroll 

Kjølemedium   R410a 

Antall vifter   1 

Effektforbruk vifte W 68 80 80 120 200     

Viftehastighet RPM 830~870 650 

Luftflyt   Horisontal 

Støynivå (10m) dB(A) 39 40 40 43 44 44 47 

Støynivå (1m) dB(A) 48 49 49 52 53 53 56 

Vanntilkobling mm 50 

Nominell vannstrøm m³/h 2.5 2.5 2.8 3.5 4.6 5.6 6.2 

Maksimalt trykktap kPa 12 12 12 15 16 16 18 

Utvendige mål L/B/H 930*350*550 1000*360*620 1045*410*850 

Mål ved frakt L/B/H 1060*380*590 1120*380*660 1140*430*990 

Netto-/bruttovekt Kg 44/47 46/49 49/52 63/67 80/87 100/113 106/118 

 
 
* Ovenstående data kan endres uten forvarsel. 
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2. Utvendige mål 

Enhet: mm 

                                                               

                                 

Modell AR16,18,21HS 

  

Modell AR05,06,09HS AR12HS 

A 330 330 

B 680 655 

C 280 300 

D 360 360 

E 930 1000 

F 230 340 

G 83 83 

H 520 590 
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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. Bassengfilter 

 

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 minimumsavstander. 
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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 

 

Viktig: 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 denne instruks ikke blir fulgt er ikke omfattet av garantien. 
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3.5 Typisk oppsett 

 
Merk: Denne illustrasjon er kun ment som et eksempel. 

3.6 Justering av bypass  

Varmepumpen fungerer optimalt når gasstrykket er 22 2 bar. 

Trykket kan avleses på trykkmanometeret ved siden av kontrollpanelet. Når dette er oppnådd vil også 

vannstrømmen gjennom enheten være optimal. 

Viktig: Drift av varmepumpen uten bypass eller 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. 

 

 Out           In 

 

Heat Pump 

Benytt følgende prosedyre for justering 

av bypass: 

• Åpne alle tre ventilene 

fullstendig 

• Steng ventil 1 til vanntrykket 

øker med ca. 100 til 200 g  

• Steng ventil 3 ca. halvveis for å 

øke gasstrykket i systemet. 

• Dersom displayet viser «ON» 

eller feilkode EE3 stenger du 

ventil 2 litt og litt for å minske 

vannstrømmen. Stopp når 

feilkoden forsvinner  

 

To pool From pool 
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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 (D-karakteristikk) og å benytte 
korrekt dimensjonert tilkoblingskabel (se tabell under).  
Demonter panelet til høyre for viften og koble kabelen til terminalblokken merket «POWER SUPPLY». 
En annen terminalblokk merket «WATER PUMP» sitter ved siden av den første. Dette tillater tilkobling av 
en sirkulasjonspumpe (maks 5A/240V) slik at sirkulasjonspumpen kan styres av varmepumpen. 

 

 
NB: Bildet kan avvike fra den aktuelle modell. 

 

Merk: Dersom du har en modell beregnet for trefase vil det å bytte om to av fasene kunne få de elektriske 

motorene til å gå baklengs, noe som kan føre til skade. På grunn av dette har varmepumpen en innebygget 

enhet som bryter kretsen dersom tilkoblingen ikke er korrekt. Dersom den røde dioden over denne 

sikkerhetsenheten begynner å lyse må to av fasene kobles om. 

 

Modell Spenning  

(V) 

Anbefalt 

sikring  

(A) 

Driftsstrøm  

(A) 

Ledningstverrsnitt mm2 

(Ved maks. 15 m lengde) 

AR06HS=6kw 220–240 C10 6.6 2x 1.5 + 1.5 

AR09HS=9kw 220–240 C16 9.2 2x 2.5 + 2.5 

AR12HS=12kw 220–240 C16 12.1 2x 2.5 + 2.5 

AR16HS=16kw 220–240 C20 16.5 2x 4+ 4 

AR21HS=21kw 220–240 C25 20.9 2x 6 + 6 

 

NB! Dersom sirkulasjonspumpe tilkobles via varmepumpe må størrelse på sikring og kabel økes. 
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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 3 minutters 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. 

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. 

 

 

Avhengig av den opprinnelige vanntemperaturen kan det ta flere dager før vannet når ønsket temperatur. 

En god termoduk eller solarduk kan senke tidsbruken 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. Dersom vannivået i bassenget er mer enn 1 meter høyere eller lavere enn 

varmepumpens gjennomstrømningsvakt kan det hende den må justeres ved første oppstart. 

 

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. 
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4. Tilbehør 

4.1 Tilbehørsoversikt 

 

 

 

Antivibrasjonsunderlag, 4 stk 

 

 

Dreneringsdyse, 2 stk 

 

 

Vanntett boks, 1 stk 

 

10 m. Signalledning, 1 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. 
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Vanninntak og -utløpsforgreninger 
 
1. Bruk rørteip for å koble vanninntak 
og -utløpsforgreninger til 
varmepumpen. 
2. Monter koblingene slik bildene viser 
3. Skru dem fast på vanninntaks- og 
-utløpsforgreningene.  
 
 

 

Hvis du ønsker å flytte display 
 
1. Koble den ene enden av 
signalledningen til kontrollpanelet. 
2. Tre den andre enden av ledningen 
gjennom den øverste 
gjennomføringen. 
3. Koble signalledningen til kretskortet 
inni varmepumpen som vist på bildet:  
- Brun – tilkobling 1 
- Blå – tilkobling 2 
- Gul – tilkobling 3  
 

 

  

 

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

   

  

 

Strømkabel til sirkulasjonspumpe 
1. Tre strømkabelen gjennom den 
midterste gjennomføringen. 
2. Koble strømledningen til 
terminalblokken. 
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5. Koblingsskjema 

5.1 Koblingsskjema for varmepumpe for svømmebasseng 

Type: AR05,06,09HS 
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5.2 Koblingsskjema, varmepumpe for svømmebasseng 

Type: AR12HS 
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5.3 Koblingsskjema, varmepumpe for svømmebasseng 

Type: AR16HS 
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5.4 Koblingsskjema, varmepumpe for svømmebasseng 

Type: AR18,21HS 

 

 

MERK:  

(1) Koblingsskjemaene 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. 

 

Utkobler: En utkobler (bryter, med eller uten sikring) skal plasseres innen synsvidde og lett tilgjengelig fra 

varmepumpen. Dette er standard for kommersielle og private varmepumper og forhindrer 

avstands-energigivende utrustning og tillater avstengning av strømtilførselen til varmepumpen ved behov 

for vedlikehold. 
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5.5 Installasjon av kontrollpanelet 

Bilde 1   Bilde 2   Bilde 3    

                 
- Demonter og koble fra kontrollpanelet (bilde 1) 

- Monter den vedlagte kabelen (bilde 2) 

- Strekk ledningen etter eget ønske og koble den til kontrollpanelet (bilde 3) 

 

6. Bruk av kontrollpanelet 

6.1 Kontrollpanelets knapper 

 

Når varmepumpen går viser displayet temperaturen på inntaksvannet. 

Når varmepumpen er av viser displayet tiden. 

 

6.2 Starte eller stoppe varmepumpen 

 

Trykk  for å starte varmepumpen. Displayet viser innstilt vanntemperatur i 5 sekunder og går deretter 

over til å vise temperaturen på inntaksvannet. 

Trykk  for å stoppe varmepumpen. 

 

 

6.3 Velge oppvarmings- eller nedkjølningsmodus: 

Trykk  til “Heat” eller “Cool” lyser. 
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6.4 Stille tiden  

Trykk , trykk så  eller  for å justere timer/minutter. 

 Trykk så  på nytt for å lagre innstillingene. 

 Når tiden stilles vil ikke  og  fungere. 

 

6.5 Innstilling av vanntemperatur: 

 Trykk  eller  for å stille inn ønsket vanntemperatur   

 

 

6.6 Automatisk start/stopp 

 

Innstilling av tid for start av varmepumpen 

 Trykk  for å stille tidspunkt for start. Trykk så  eller  for å stille tiden (NB: Sett tiden for 

start 5 minutter etter sirkulasjonspumpen). 

 Trykk  igjen for å lagre innstillingene. 

 

Innstilling av tid for stopp av varmepumpen 

 Trykk  for å stille tidspunkt for start. Trykk så  eller  for å stille tiden (NB: Sett tiden for 

stopp 5 minutter etter sirkulasjonspumpen).  

Trykk  for å lagre innstillingene  

 

6.7 Kansellering av automatisk start/stopp 

 

For å kansellere automatisk start 

 Trykk . Trykk så .   slukker og automatisk start er av. 

 

For å kansellere automatisk stopp 

 Trykk .  Trykk så .   slukker og automatisk stopp er av.  

 

Merk: Dersom sirkulasjonspumpen stopper før varmepumpen vil gjennomstrømningsvakten stoppe 

varmepumpen og feilkode «EE3» eller «ON» vil lyse i displayet. 

Det er viktig at programmering av varmepumpen er tilpasset programmeringen av sirkulasjonspumpen 

For å restarte varmepumpen må strømforsyningen skrus av og på. 

Merk: Varmepumpen vil kun gå om vannsirkuleringen/filtreringen er i gang. 
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7. Innstilling av driftsparametere 

 

7.1 Hvordan kontrollere parameterne 

Trykk og hold  i 10 sekunder. Trykk så  eller  for å kontrollere parameterne (fra 0 til L, 

se tabell for driftsparametere under). 

 

7.2 Hvordan justere parameterne (Kan kun justeres i standbymodus) 

1) Trykk og hold i 10 sekunder, trykk  igjen for å velge parametere du ønsker å justere. 

(fra 0 til L, se tabell for driftsparametere under) 

2) Trykk så  eller  for å justere parametere, trykk  igjen for å lagre. 

3) Trykk så  eller  for å velge andre parametere du ønsker å justere. Gjenta punkt 1 og 2. 
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Merk: 

A)  Trykk “MODE” for å velge mellom kun varme eller varme og kjølemodus (Dette veksler mellom 

innstilling «1» og «2» i parameter 6). 

B) Modus kan endres mens varmepumpen går. 
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7.3 Hvordan ser man aktuell status? 
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Parameter Betydning Intervall Standardverdi Bemerkning 

0 
Innstilt temperatur på 

bassengvannet i kjølemodus 
8-35℃ 28℃ Justerbar 

1 
Innstilt temperatur på 

bassengvannet i varmemodus 
15-40℃ 28℃ Justerbar 

2 Tid for avriming 30-90 Min 40 Min Justerbar 

3 Kriterier for avriming -30℃ - 0℃ -7℃ Justerbar 

4 Kriterier for å avslutte avriming 2 - 30℃ 20℃ Justerbar 

5 Tid for å avslutte avriming 1 - 12 Min 12 Min Justerbar 

6 
Modus: 0: Varme.  

       1: Varme og kjøle 
0-1 

1 

(Varm og kjøl) 
Justerbar 

7 
Innstilling av modus for 

elektronisk ekspansjonsventil 
0-1 1 (Auto) Justerbar 

8 
Maks overskridelse av grense 

ved oppvarming 
-15℃-15℃ 3℃ Justerbar 

9 
Maks overskridelse av grense 

ved nedkjøling 
-15℃-15℃ -2℃ Justerbar 

A 
Manuell justering av elektronisk 

ekspansjonsventil 
18-94 70 Justerbar 

B 

Temperatur på innløpsvann til 

basseng (Vann fra varmepumpen 

til bassenget, oppvarmet vann) 

-9-99℃   Eksakt målt verdi 

C 

Temperatur på utløpsvann fra 

basseng (Vann fra bassenget til 

varmepumpen, kjølig vann) 

-9-99℃   Eksakt målt verdi 

D 
Temperatur på kondensatoren i 

varmemodus 
-9-99℃   Eksakt målt verdi 

E Temperatur på returgass -9-99℃   Eksakt målt verdi 

F Omgivelsestemperatur -9-99℃   Eksakt målt verdi 

G 
Temperatur på kondensatoren i 

kjølemodus 
-9-99℃   Eksakt målt verdi 

H 
Faktisk trinn for elektronisk 

ekspansjonsventil 
0-99   Eksakt målt verdi 

L Kalibrering av vanntemperatur -9.9 - 9.9℃ 0℃ Justerbar 

Merk: 

1.  Hvis varmepumpen stopper i mer enn 30 sekunder vil sirkulasjonspumpen stoppes automatisk dersom 

    den styres av varmepumpen (se side 9 og 12). 

 

2. Kontrollpanelet kan styre sirkulasjonspumpen dersom du kobler en ekstra kabel til pumpeenheten i 

tilkoblingen merket «PUMP» 

 

3. Dersom du skal bruke varmepumpen til å styre en trefaset sirkulasjonspumpe må det monteres en 

kontaktor (må utføres av elektriker). 
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8. Feilsøking 

8.1 Feilkoder i displayet på kontrollpanelet 

 

Funksjonsfeil Feilkode Årsak Løsning 

Feil på temperaturføler for 

innløpsvann  
PP1 

Brudd eller kortslutning i kretsen 

til føleren 
Kontroller eller bytt føleren  

Feil på temperaturføler for 

utløpsvann 
PP2 

Brudd eller kortslutning i kretsen 

til føleren 
Kontroller eller bytt føleren  

Feil på føler for 

oppvarmingskondensator 
PP3 

Brudd eller kortslutning i kretsen 

til føleren 
Kontroller eller bytt føleren  

Feil på føler for gassretur  PP4 
Brudd eller kortslutning i kretsen 

til føleren 

Kontroller eller bytt føleren og 

restart maskinen  

Feil på føler for 

omgivelsestemperatur 
PP5 

Brudd eller kortslutning i kretsen 

til føleren 
Kontroller eller bytt føleren  

For stor forskjell i 

temperatur mellom innløp 

og utløp.  

PP6 
For liten gjennomstrømning 

eller trykkforskjellen er for liten  

Kontroller gjennomstrømningen 

eller om det er tettheter/knekk 

på slanger  

For lav vanntemperatur på 

utløpsvann i kjølemodus  
PP7 

For liten gjennomstrømning 

eller trykkforskjellen er for liten  

Kontroller gjennomstrømningen 

eller om det er tettheter/knekk 

på slanger  

Antifrostbeskyttelse nivå 1 PP7 
Omgivelsestemperatur eller 

vanntemperatur er for lav 

Sirkulasjonspumpen kjøres 

automatisk for å hindre 

frostskader (Nivå 1) 

Antifrostbeskyttelse nivå 2 PP7 
Omgivelsestemperatur eller 

vanntemperatur er for lav  

Varmepumpen vil starte for å 

hindre frostskader (Nivå 2) 

Feil på føler for 

kjølekondensator 
PP8 

Brudd eller kortslutning i kretsen 

til føleren 

Kontroller eller bytt føleren og 

restart maskinen  

Beskyttelse mot for høyt 

trykk 
EE1 

1. For mye kjølemedium 

2. For liten 

luftgjennomstrømning  

1. Tøm varmepumpen for 

overflødig kjølemedium 

2. Rengjør luftveksleren 

Beskyttelse mot for lavt 

trykk 
EE2 

1. For lite kjølemedium 

2. For liten 

vanngjennomstrømning 

3. Tett filter eller kapillærrør 

1. Kontroller for lekkasje 

Etterfyll kjølemedium 

2. Rengjør luftveksleren 

3. Skift filter eller kapillærrør 

Gjennomstrømningsvakt 

er stengt 
EE3 or "ON" 

For liten 

vanngjennomstrømning, feil 

retning på vannstrømmen eller 

feil på gjennomstrømningsvakt 

Kontroller om det er nok 

vanngjennomstrømning, 

retningen på vannstrømmen og 

om gjennomstrømningsvakt er 

stengt. 

Fasefeil på strømtilførsel 

(For trefaset enhet) 
EE4 Feil eller manglende tilkobling 

Kontroller at strømtilførselen er 

koblet riktig 

Feil temperaturdifferanse 

mellom innløps- og 

utløpsvann 

EE5 
For liten gjennomstrømning 

eller trykkforskjellen er for liten  

Kontroller gjennomstrømningen 

eller om det er tettheter/knekk 

på slanger 

Kommunikasjonsfeil EE8 Feil på ledningstilkoblingen Kontroller ledningstilkoblingen 
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8.2 Andre funksjonsfeil og forstyrrelser (Ingen feilmelding på kontrollpanelet) 

 

Funksjonsfeil  Observer Årsak Løsning 

Varmepumpen 

går ikke 

Tomt display på 

kontrollpanelet 
Ingen strømtilførsel 

Kontroller strømledninger og 

sikringer 

Kontrollpanelet viser tiden  
Varmepumpen er i 

standbymodus 
Start varmepumpen 

Kontrollpanelet viser aktuell 

vanntemperatur 

1. Vanntemperaturen har 

nådd innstilt temperatur 

2. Varmepumpen starter 

opp 

3. Varmepumpen avrimer 

1. Kontroller 

vanntemperaturinnstilling 

2. Start varmepumpen etter 

noen minutter 

3. Kontrollpanelets display 

skal vise "Defrosting". 

Vann- 

temperaturen 

synker selv om 

varmepumpen 

kjører i 

varmemodus 

Kontrollpanelets display 

viser aktuell 

vanntemperatur og ingen 

feilkoder 

1. Feil modus er valgt 

2. Feil på kontrollpanelet 

3. Defekt styreenhet 

1. Juster til korrekt modus  

2. Skift kontrollpanelet og 

kontroller deretter at 

varmepumpen varmer ved å 

kontrollere inn- og 

utløpstemperaturene 

3. Reparer eller skift ut 

varmepumpen 

Varmepumpen 

starter og 

stopper med få 

sekunders 

mellomrom 

Kontrollpanelets display 

viser aktuell 

vanntemperatur og ingen 

feilkoder 

1. Viften går ikke. 

2. For dårlig 

luftgjennomstrømning. 

3. For lite kjølemedium 

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 

Vannflekker 
Vannflekker under 

varmepumpeenheten 

1. Kondensvann. 

2. Vannlekkasje 

1. Ingen tiltak 

2. Kontroller 

titanvarmeveksleren grundig 

for evt defekter 

For mye is på 

fordamperen 
For mye is på fordamperen 

Ved høy luftfuktighet 

kombinert med lave 

temperaturer kan ising 

forekomme uten at det er 

feil på varmepumpen. 

Kan skje ved temperaturer 

mellom -10 og +5℃ 

1. Kontroller varmepumpens 

plassering og fjern 

gjenstander som kan hindre 

luftgjennomstrømningen 

2. Reparer eller skift ut 

varmepumpen 
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9. Sprengskisse 

Modell AR05HS 
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NO Betegnelse Varenummer NO Betegnelse Varenummer 

1 Frontgrill 
1110040024 

28 Feste for temperaturføler 111900004 

2 Frontpanel 29 Temperaturføler for rør 111900004 

3 Vifteblad 113600017 30 Bakre grill 1110080042 

4 Viftemotor 11140053 31 Temperaturføler omgivelsesluft 112200141 

5 Brakett for viftemotor 1110130030 32 Klips for temperaturføler 113715001 

6 Vedlikeholdsdeksel 1110210031 33 Toppdeksel 1110030042 

7 Bunnplate 1110160102 34 Klips for strømkabel til kompressor 110100038 

8 Kompressor 110100038 35 Gjennomstrømningsvakt 112100021 

9 Temperaturføler innløpsvann 112200133 36 Isolasjonsdeksel 1110110027 

10 Titanvarmeveksler 113900077 37 Elektronikkboks 1110120146 

11 Sidedeksel 1110021029 38 Ledningsklemme nedre del 
113500007 

12 Tappeplugg 113700077 39 Ledningsklemme øvre del 

13 Sugeventil 112500019 40 Terminalblokk 112000008 

14 Ledningsgjennomføringer 114000184 41 Lokk for elektronikkboks 1110150036 

15 Trykkmanometer 110800001 42 Elektronikkenhet 11220183 

16 Kontrollpanel 112200149 43 Festeklips for kondensator 1110220010 

17 Vanntett boks for kontrollpanel 113712001 44 Kondensator 111300014 

18 Sidedeksel 1110021029 45 Transformator 112200064 

19 Vanninntak/utløpskobling 114000015 46 Kondensator for vifte 111300002 

20 Sugerør 1117991662 47 Hjørnestolpe 1110070043 

21 Utløpsrør 1117991662 48 Sidegrill 1110090019 

22 Rør (4-veisventil til fordamper) 1117991662 49 4-veisventil 112600001 

23 Rør (4-veisventil til varmeveksler) 1117991662 50 Rør (Varmeveksler til kapillærrør) 1117991644 

24 Vanninntak/utløpsmutter 113900052 51 Væskeseparator 1117991644 

25 Kapillærrør 1117991662 52 Beskyttelsesbryter lavtrykk 112100003 

26 Samlerør 1117991662 53 Beskyttelsesbryter høytrykk 112100011 

27 Fordamper Z1Z08Y313       
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10. 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 liten mengde vann under den. Dette er pga. 

kondens fra fuktig luft. 
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