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Viktiga anteckningar

Grattis till att köpa Quantum fotokatalytiska poolreningssystemet, det senaste
inom saniteringsteknik, tillverkad i England till högsta standard.

För att säkerställa att din nya produkt ger många års problemfri service,
läs noggrant följande instruktioner.

Felaktig installation påverkar din garanti. Kasta inte bort denna
bruksanvisning, behåll den för framtida referens.

Viktig säkerhetsinformation

•   
•  Titta aldrig direkt på en upplyst UV-lampa
•  Kör inte den här enheten torr, täck inte den här enheten
•   

•  Koppla alltid bort alla poolapparater från elnätet före service  
•
  

E�ekt måste levereras genom en återstående strömningsenhet (RCD)
med en nominell återstående ström inte överstigande 30mA  

•
  
•  Enheten får inte sänkas i vatten
•  Om kvartshylsan är knäckt, byt den omedelbart
•  Unga barn bör alltid övervakas nära vatten

Modell: Q-65 & Q-130 (Analog); QP-65 och QP-130 (Digital)
Betyg: 220 ~ 240V 50 / 60Hz; 110 ~ 120V 50 / 60Hz
MAX Tryck = 3 Bar

Denna enhet är tillverkad i överensstämmelse med:
Säkerhet: BS EN 60335-1: 2002. EN 61000-3-2: 2000 SV 61000-3-3: 1995.
EN61547: 1995

Denna enhet är CE-godkänd.

Kontakta en kvali�cerad elektriker

Isolera alltid enheten från elnätet och stäng av vattenförsörjningen
innan underhåll utförs

Denna enhet måste jordas. Använd aldrig en säkrare säkring än vad
som anges

Speci�kation
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Produktöversikt

Quantum �nns i 55W enkelrör och 110W dubbelrörsformat, levereras
komplett med strömbrytare och antingen en livslampa för analoga
lampor och återställningsströmbrytare, eller digital livslängdsläge
med intelligent doseringspump.

Fig 1.
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Obs: Digital modell visad
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Fig 2.

110W Double Tube Unit

Obs: Digital modell visad
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Placering av enheten

VARNING: För att förhindra att enheten faller i vatten, installera inte
ovanför eller vid sidan av din pool.

Quantum-enheten är väderbeständig men inte vattentät; Den måste
installeras i ett torrt väderbeständigt hölje. Enheten måste monteras på
en plan vertikal yta horisontellt eller vertikalt. Den får inte sänkas i vatten
eller placeras i en position där vatten kan samlas runt enheten.

För att förhindra att enheten släpps ut i poolen måste enheten installeras
minst 3,5 meter från poolens kant.

för att förhindra att smuts och skräp pumpas in i enheten.

www.elecro.co.uk
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Montering

Enheten kan monteras på en vägg eller annan lämplig vertikal yta som
är strukturellt stark nog (till exempel: när det är fullt med vatten är
enheten för tung för att monteras på en vanlig träplank). Enheten
levereras med en �xeringssats. Enheten kan monteras vertikalt som visas
på nästa sida i �g 5. och 6. eller horisontellt som visas i �g 7.

NOTERA!
Vid montering av UV är det väsentligt att lämna ett utrymme på minst 1 meter
från ena sidan av enheten för att få tillgång till att byta lampor och / eller
kvartshylsor om så krävs. Både lamporna och kvartshylsan kan bytas ut från
endera änden av enheten; Om du installerar vertikalt måste 1 meter utrymme
vara över eller under enheten. Om du installerar horisontellt måste 1 meter
spalten vara till vänster eller höger om enheten.
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WASHER x 4

RAW PLUG x 4

SCREW x 4

bricka x5

Skruv x5

Råplugg x5

Fig 5.

55W Enstaka rörenhet
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RÅPLUGG x5

BRICKA x5

SKRUV x5

Fig 6.

110W Dubbelrörsenhet
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Fig 7.

Vertikal
montering

110W Dubbelrörsenhet

Horisontell montering

55W Enstaka rörenhet

Horisontell montering

Vatten måste gå in lågt
och gå högt ut

Vatten måste gå in lågt
och gå högt ut

Fabriksstandard

Valfritt omvänd �öde
förklaras på sidan 10

Fabriksstandard

Valfritt omvänd �öde
förklaras på sidan 10

Monteringen fortsätter

Vertikal
montering
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Anslutning till vattenförsörjningen

Enheten levereras med fackföreningar för anslutning till ett styvt rör med
2"eller 63 mm. För att ansluta till 50 mm eller 1 ½" styvt rör får man även
reducerare. Se �g. 8.

För anslutning till 63 mm eller 2" diameter rör

Sätt in 63mm
diameter rör upp

till detta stopp

Sätt in 2"diameter
rör upp till detta stopp

LIM

ABS 
PVC ×

Sätt in 50mm
diameter rör

upp till detta stopp

Sätt i 1½" 
diameter rör upp

till detta stopp

Lösningsmedel
svetsar ditt rör
till rätt stopp

2

Lösningsmedel svetsar
den medföljande
reduktionsenheten i
facket

1

NOTERA!

LIM

ABS 
PVC ×

NOTERA!

Fig 8.

För anslutning till 50 mm eller 1½" diameter rör
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Flödeskrav

 
  55W (enkelrör) och 110W (dubbelrör) = 4m³ / timme

(4 000 liter per timme)
  

  

 
  55W (singelrör) = 14m³ / timme (14.000 liter per timme)

110W (dubbelrör) = 28m³ / timme (28.000 liter per timme)  

VARNING! Flödesbrytaren kan skadas vid reversering av �ödesriktningen om
den lyfts med mer än 5 mm från huset och vridas med kraft. Om �ödesbrytaren
har roterats är det viktigt att det är slutligen låst i rätt riktning vinkelrätt
(vinkelrätt) mot vatten�ödet.

Elektrisk koppling

Enheten måste installeras i enlighet med land / regionala krav och föreskrifter.
Koppla alltid bort alla poolapparater från elnätet före service. Arbetet måste
under alla omständigheter utföras av en behörig elektriker, som kommer att

Flöde

Valfritt
omvänd �öde

Fabriksuppsättning
�öde

Fig 8.

För att vända �ödet: Lossad
hållmutter (A) och rotera
strömbrytaren med 180 grader
enligt bilden (B). Se alltid till att
pilen som är märkt på
plast�ödesbrytaren är i samma
riktning som vatten�ödet

B

A

Minsta �ödeshastighet:

Maximal �ödeshastighet:

Din Quantum är fabriksinställd för att acceptera ingångsvatten�ödet in i
vänster och utgående till höger, detta kan vändas genom att rotera
strömbrytaren 180 grader (dvs ½ vändning - se �g 8)
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RESET SWITCHLAMP CHANGE
INDICATOR

Lampans livsindikatormodell (analog)

Under normala förhållanden har UV-lampan (-erna) inuti enheten en
användbar livslängd på ungefär ett och ett halvt år (om det körs 24
timmar om dagen) eller 14 000 timmar. Enheten är försedd med en
"Lampa livsindikator" som normalt lyser grön och efter 14 000 timmars
användning ändras till en blinkande röd för att meddela dig att byta
lampa. Efter att lampan / lamporna har placerats trycker du på
"Reset Switch" som återställer indikatorn för att börja räkna om 14 000
timmars cykel igen (se bild 9)

Fig 9.

RESET SWITCHLAMP CHANGE
INDICATOR

LAMPANS LIVSINDIKATOR RESET SWITCH

utfärda ett intyg om överensstämmelse vid slutförandet av arbetet.

Strömförsörjningen måste vara försedd med en RCD med en nominell
återstartsström som inte överstiger 30mA. Denna enhet måste installeras
i ett torrt, väderbeständigt hölje.

Enheten är försedd med 5 meter strömkabel. För att förhindra att enheten
slås loss i poolen måste den vara säkert placerad minst 3,5 meter från
poolens kant.
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Så här ansluts sugröret till doseringspumpen:

Så här ser den färdiga
enheten ut

STEG ETT
Komponenter som krävs:

Slang

Fotventilsylinder

STEG TVÅ
Skruva fast säkerhetslocket
moturs

12

Lampans livsindikator + Intelligent
doseringspump (Digital)
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A

B

1
2

3
STEG TRE
Gängröret genom
fästkåpan (1) och
komponenten (2),
tryck sedan röret
på komponent (3)

 

STEG FYRA
När alla komponenter är
lutade genom slangens
fastspänningslock

STEG FEM
Skruva loss hållkroken och

sätt in röret över
anslutningspunkten.

Dra åt hållkörteln

Placera fotventilen i
kemikaliebehållaren

Kvarhållande
körtel

Anslutningspunkt

Fig 10.

13
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Fabriksinställningen för språket är engelska.

För att byta till ett annat språk, tryck på        /        knapparna tills önskat
språk visas, tryck på OK för att välja och spara.

-     Language     +
English OK ?

Fig 12.

Fig 11.

DIGITAL DISPLAY

KNAPPAR

LED-INDIKATOR
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För att välja ett läge, tryck på       /       -knapparna tills önskat läge visas och
tryck sedan på OK-knappen för att välja det läget.

Drift:

När enheten är påslagen är UV-lampan påslagen, UV-lampan stängs av
under följande förhållanden, dvs:

• Doseringspumpen "På" (och i 30 minuter efter att doseringspumpen
har slutfört doseringen)

 

• 

UV-lampans livslängd:

www.elecro.co.uk

Adjust Dose

Den digitala styrenheten har tre lägen, dvs:

• UV-LAMPANS LIVSLÄNGD
• DOSERING
• TIMER

När UV-lampan är "På", räknas en
timer ner från 14 000 timmar och
den återstående UV-lampans
livslängd visas.

Från 14 000 timmar till 500 timmar
lyser LED-lampan i kontrollpanelen
grönt. När 499 timmar är uppnådda
ändras lysdiodens färg till gult, när
0 timmar nås kommer LED-lampan
att ändras till rött vilket indikerar att
lampan / lamporna måste ändras.

UV Life 460 Hrs
Dose 40m/d

LED-indikator

Fig 13.

Fig 14.

Inget eller lågt vatten�öde (UV-lampan / lamporna får inte slås på om
inte enheten har tillräckligt �öde) Se sidan 10 för �ödesbehov.



www.elecro.co.uk16

Ange doseringskrav:

Vänligen notera: Doseringsmängder anges i ml / dag (milliliter per dag)
Använd referens tabellen nedan som en guide.

 

OBS: Tabellen ovan är baserad på dosering av väteperoxid (H2O2) med en
koncentration på 32% och en vattentemperatur på 28 ° C. Den digitala
styrenheten känner automatiskt till temperaturen på ditt vatten och
justerar den önskade dosen i enlighet med detta.

För att beräkna din poolvolym se sidan 23-25 bakom den här handboken.

För att ställa in eller justera doseringskravet:

Tryck på        /        knapparna för att bläddra igenom alternativen tills
"JUST DOSE" -läget visas och tryck på O.K. Knappen för att välja.

När UV-lampan (erna) byts ut måste
lampens livslängd återställas till
14 000 timmar. I UV-lampans
livsläge väljer du "Reset UV Lamp"
genom att trycka på och släppa O.K.
Knappen, tryck sedan och håll ned
O.K. Knappen tills displayen visar
"SAVED" och släpp sedan O.K.
Knappen kommer displayen att
visa "UV Life 14,000 Hrs". Observera
att strömavbrottet inte påverkar nedräkningen av lamptiden.

Reset UV Lamp
To 14000 Hours

LED Indicator

Volymen av
poolen (m³)

Doseringsmängd
(ml / dag)

35 200
50 320
60 420
80 620
90 700

100 800
130 1040
150 1200
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Adjust Dose

Adjust Dose
40ml

Adjust Dose
SAVED

Start Dose in
1Hr 5Mins

Fig 15.

Fig 16.

Fig 17.

Justera doseringen i 10 ml steg med knapparna        /       , när den önskade
dosen visas, tryck på O.K. Knappen och displayen visar omedelbart "SAVED"
som indikerar att det nya värdet har lagrats i minnet.

Ställ Timer:
Efter inställning av den nödvändiga doseringen är det nödvändigt att ställa
in starttiden som kan ställas in från 2 minuter till 23 timmar 59 minuter i steg
om 1 minut (var vänlig notera att det alltid börjar vid den tiden var 24: e timme)
Tryck på O.K. Knappen för att bekräfta starttiden.
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EXEMPEL: Starttiden är inställd på 1 timme 5 minuter när den aktuella tiden
är 10:10, så börjar doseringen kl. 11:15 på följande dagar.

OBSERVERA att den valda tiden för dosering måste vara vid en tidpunkt då
huvudcirkulationspumpen är igång.

I händelse av strömavbrott (och vid varje strömmen) kommer 24-timmars
timer som standard till 2 minuter, när strömmen återställs är starttiden
därför nästan säkert felaktig och måste återställas av användaren. Enheten
doserar inte vid rätt tidpunkt tills timern återställs, även om UV-lampan
(lamporna) fungerar som vanligt.

Intelligent doseringspump Rutinunderhåll

Vi rekommenderar att doseringsröret byts varje 12 månader för att förhindra
slitage och hålla prestanda optimalt. Följande steg hjälper dig att ersätta
doseringsröret:

STEG ETT
Skruva loss de två skruvarna som håller fast plastlocket och ta bort dem.
Vrid de grå anslutningslocken för att släppa slangen.

     

STEG TVÅ
Ta bort anslutningspunkten på vänster
sida och vrid sedan kameran försiktigt
manuellt medurs så att doseringsröret
kan tas bort.

      

18
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STEG TRE
Skär de två svarta fästbanden i
vardera änden av röret. Detta
släpper sedan slangen, som
kan kasseras.

STEG FYRA
Ta ersättningsröret och sätt på anslutningspunkterna igen. Lossa fästband
på plats för att försegla till anslutningspunkterna. När du är ordentligt på
plats sänker du det överskjutande slipset och slänger bort det.

STEG FEM
Placera doseringsröret i läge på
vänster sida. Vrid försiktigt
kameran medsols medan du
matar tillbaka röret på plats.

     STEG SEX
     Sätt tillbaka sug- och utloppsrören

i anslutningskålarna och rotera
för att säkra slangen på plats igen.
Byt ut det klara locket och skruva
i läge.

 
      
      
       
     

19
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Frostskydd

Det är viktigt att enheten är skyddad från frost under vintermånaderna eller
frånkopplad från vatten och elförsörjning och lagras i ett torrt
väderbeständigt skydd.

Lampbyte & Quartz Glasrengöring
(alla modeller)

Isolera från el och vattenförsörjning innan underhåll utförs.

Stödhållare för lamphållare: En fasthållare av plastlamphållare är
monterad i vardera änden av varje lampkammare för att förhindra att
lamphållarna av misstag tas bort medan enheten är ansluten till elnätet.

Varje fasthållning hålls på plats med en självgängande skruv. För att
utföra rutinunderhåll måste dessa begränsningar avlägsnas. Det är
viktigt att du monterar dem igen när underhållsarbetet har slutförts.
I tid kan det vara nödvändigt att byta ut skruvarna (nr 8 storlek skruv)
med en något större skruv.

För att ta bort lampan ska du försiktigt ta bort den blå lamphållarens hölje
och dra sedan den vita plastens elektriska ändkåporna från lampans ände.
Skjut försiktigt lampan ut så att inget tryck appliceras på glasquarthylsan.
Skruva sedan bort de två blåa kompressionsbeslagen som �nns i båda
ändar på huvudkroppen och skjut av O-ringarna. Skjut sedan ut
kvartsglashylsan. Rengör hylsan och polera med en mjuk trasa eller
pappershandduk.  
Om du bor i ett hårt vattenområde �nns det kanske lite kalk på
kvartshylsan. Detta kan lätt avlägsnas genom att blötlägga ärmen i en
avkalkningslösning för proprietär vattenkokare (följ tillverkarens
anvisningar). Underlåtenhet att ta bort kalkskalet kommer att begränsa
UV-lampans e�ektivitet.

Montering: Skjut in ren, torr kvarts glashylsa i enheten. Se till att du
lokaliserar O-ringarna noga på kvartsändarna. Underlåtenhet att göra
det kommer att leda till läckor när vattnet är påslaget. Om du utför den
årliga lampbytet, använd nya O-ringar. När du monterar enheten igen,
se till att hontrådarna på kompressionsbeslagen och manstrådarna på
huvudkroppen är rena.
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Torka lite silikonfett eller vaselin (inte silikon tätningsmedel) på dessa
trådar. Eftersom dessa trådar endast servas regelbundet kommer denna
smörjning att hjälpa till att förhindra att de bindas ihop. Därefter skruvas
fast och håller fast tryckkropparna. Montera eller byt ut UV-lampan med
en ny. Flytta lamphållare och blå lamphållare hölje så att du matchar den
korrekt numrerade lamphållaren.

Obs! Knacka in den blå lamphållarens hölje när du monterar enheten
igen för att lossa någon fångad luft. Underlåtenhet att släppa den
fångade luften kan leda till att lamphållaren kopplas från lampans ände.
Anslut och sätt på vattentillförseln igen för att kontrollera läckor innan
du kopplar tillbaka elnätet.

Viktigt: Plastkroppen och de blå kompressionsdetaljerna har tillverkats
av polymerer som har stabiliserats speci�kt för att skydda dem mot
UVC-e�ekterna från UV-lamporna. Trots detta UV-skydd kommer de att
uthärjas av en kombination av UVC och vatten�ödet. Naturligtvis bör de
inspekteras när en lampbyte utförs, för att säkerställa att de inte visar
överdriven slitage. Ersättningsdelar �nns tillgängliga.
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RoHS-överensstämmelse

Elecro Engineering Limited intygar att vårt UV Photocatalytic Pool
Sanitizer-sortiment överensstämmer i enlighet med RoHS-direktivet
2011/65 / EU om begränsning av farliga ämnen.

Avfall från elektrisk / elektronisk utrustning

Denna produkt uppfyller EU-direktiv 2012/19 / EU
Kassera inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall.

Denna symbol på produkten eller på dess förpackning indikerar att denna
produkt inte ska behandlas som hushållsavfall. Istället bör det överlämnas
till den tillämpliga insamlingsstället för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning.

  Genom att säkerställa att denna produkt bortska�as på
rätt sätt kommer du att bidra till att förhindra potentiella
negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa,
vilket annars skulle kunna orsakas av olämplig hantering
av avfall av denna produkt. Återvinning av material
kommer att bidra till att spara naturresurser.

 
    
   
   
    
  

   
  

För mer information vänligen kontakta ditt lokala
medborgarkontor, din hushållsavfallstjänst eller den
återförsäljare där du köpte produkten.

  
  

Garanti

Din Quantum Pool Sanitizer är garanterad i 3 år från inköpsdatumet mot
felaktigt utförande och material.

Denna tillverkare kommer att ersätta eller reparera, efter eget gott�nnande,
eventuella felaktiga enheter eller komponenter som returneras till
företaget för inspektion.
Bevis på inköp kan krävas. Tillverkaren är inte ansvarig vid felaktig
installation av produkten, olämplig användning eller försummelse.

Denna garanti omfattar inte service delar, dvs: lampor, kvartshylsor,
doseringsrör och o-ringar etc.



Beräkning av poolvolymer

Följande sidor visar hur du beräknar volymen för din pool.

(D1 + D2)
    =   Genomsnittligt djup

2

Om din pool har en sluttande botten, ta sedan den djupaste mätningen (D2) och den
grundaste (D1). Om det �nns olika nivåer måste du göra �era beräkningar av arean för
varje djup och lägga till dem i slutet.

Rektangulära och fyrkantiga pooler

Volym = Längd (L) x Bredd (W) x Djup (D) eller
            Genomsnittligt djup

Cirkulär

Volym = π (3.142) x Radie² x
    

Radie = Diameter dividerad med 2

Radie

23

OBS För pooler med olika djup:

Djup (D) eller
Genomsnittligt djup



Ellipser

Volym = π (3.142) x A x B x    Djup (D) eller
Genomsnittligt djup            

Oregelbundna former

För oregelbundna former är beräkningen av området mindre noggrann. Du
måste skriva ut poolen noggrant för att skala på grafpapper med en kvadrat
på papperet för att representera en meter (eller fot) kvadrat av poolen. När
du är klar räkna du rutorna.

För partiella rutor, räkna något över hälften som en och ignorera något
under en halv. När du har området (A) multipliceras med djupet (D) för
volymen i kubikmeter. Om du har �era djup, bryt upp din områdesberäkning
för varje djup.

A

B
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Användbara omvandlingar

Kubikmeter till Liter = Multiplicera med 1000

Kubikfot till kubikmeter = Multiplicera med 0.0283168

Gallons till liter = Multiplicera med 4,54609

Liter till kubikmeter = Multiplicera med 0,001

Kubikmeter till Gallons = Multiplicera med 219,969

25
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