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1 Allmänt 
 

Bruks- och underhållsanvisningen för produkten innehåller information om tillverkaren, 

avsedd användning, hantering, transport och montering samt användning och underhåll. 

Bruksanvisningen bör användas som handledning vid hantering, användning och underhåll 
av produkten. 

1.1 Symboler 
 

 

RISK! Omedelbar fara! 

 

 

VAR 
FÖRSIKTIG! 

Eventuellt farlig situation. 

 

 

OBS! Var uppmärksam! 

 

1.2 Termer 
 

Produkten – poolvärmaren 

Hantering – transport, montering eller underhåll av produkten. 

Användning – användning av produkten efter korrekt hantering och installation. 

Montering –  ihopmontering eller påmontering av olika komponenter. 

Transport – flyttning av produkten från en plats till en annan. Transport inkluderar även lyft 

av produkten från en plats till en annan. 

Kvarstående risker – risker som föreligger under användning. 

Underhåll – varje åtgärd i samband med rengöring eller reparation av produkten eller byte 

av någon detalj. 

Användare – varje individ som kommer i kontakt med produkten vid hantering, transport, 

installation och underhåll. 
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Garanti – en period efter försäljning av produkten under vilken tillverkaren ansvarar för 

produktens tekniska skick. Garantitiden är 24 månader efter köp av produkten. 

Poolvärmare – en kamin som används för uppvärmning av poolvatten. 

1.3 Varningar 
 

Garantin gäller endast under förutsättning att denna anvisning och de angivna kraven följs. 

Endast användare som har läst igenom och förstått denna anvisning  får hantera produkten 
och utföra underhåll. 

Användare ska vara minst 18 år och ha läst igenom och förstått denna anvisning. 

Användare ska alltid använda skyddsutrustning. 

Avbryt genast alla aktiviteter om en eventuell farlig situation uppstår under hantering eller 

användning av produkten. Kontakta räddningstjänsten vid behov. 

Alla installations- och underhållsåtgärder ska utföras av kvalificerade personer som har 

nödvändiga kunskaper för aktuella arbeten. 

Om produktens konstruktion modifieras ska produkten granskas av tillverkaren eller 

tillverkarens ombud och ändringarna ska godkännas. 

Följ alla tillämpliga nationella lagar / bestämmelser (förutom denna anvisning) vid hantering, 

installation, underhåll och användning av produkten och dess komponenter för att 

garantera personalens säkerhet och för att garantin ska förbli giltig. 

Garantin gäller inte om köparen har modifierat produktens konstruktion eller använt andra 

detaljer än originaldetaljer (som inte har föreskrivits av tillverkaren). 

Garantin gäller inte vid överhettning, övertryck eller underlåtenhet att följa instruktionerna 

för installation. 

Kontakta tillverkaren vid frågor om denna anvisning. 

Kontakta tillverkaren vid frågor om teman som inte behandlas i denna anvisning. 

1.4 Tillverkarens uppgifter 
 

Koriks-Fiiber OÜ 

www.badtunnaexpert.se 

Organisationsnummer: 10959488 

Adress: Sooja tn 6, Saue, Harjumaa 76505, Estland 

Telefon: (+46) (0)8 5592 1447 
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2 Användningsområde 
 

Poolvärmaren är avsedd för utomhusbruk året runt. 

 

 

RISK! 

Det är strängt förbjudet att använda 

produkten inomhus. Användning inomhus 

kan medföra allvarlig personskada eller död. 

Det är förbjudet att använda produkten för ej avsedda ändamål. 

 

 

OBS! 

Användning av produkten för ej avsedda 

ändamål kan medföra egendomsskada, 

skada produkten eller orsaka hälsorisker. 

 

 

VAR 
FÖRSIKTIG! 

Användning av andra detaljer än 

originaldetaljer kan skada produkten och 

medföra livsfara. 

Poolvärmaren får endast användas utomhus i kombination med en lämplig pool. 

3 Transport, montering och installation 
 

3.1 Transport 
 

Poolvärmaren levereras i en papplåda på en pall. 

Kontrollera att förpackningen är oskadad innan den öppnas. Om du upptäcker synliga 

skador, notera dessa på leveranssedeln (CMR). 

Förpackningens vikt är ca 75 kg. 

Ta bort förpackningsplast och -papp innan produkten monteras ihop och installeras. 

Minst två personer behövs för att lyfta kaminen i korrekt läge. Använd en lyftmekanism om 

möjligt. 

Poolvärmaren är framställd av högkvalitativt 3 mm tjockt marinaluminium.  

Måtten på poolvärmaren är 1400 x 650 mm. 
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Bild 1. Översikt 

 

3.2 Montering och installation 
 

 

Bild 2. Komponenter av poolvärmaren 
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• Skorstensöppning (1) 

• Tryckmätare (2) 

• Kaminlucka (3) 

• Handtaget för kaminluckan (4) 

• Asklåda (5) 

• Tömningsventil för kaminen (6) 

 

En professionell VVS-tekniker bör anlitas för installation av poolvärmaren. 

Kontrollera att kaminen och skorstenen inte hamnar nära träd eller andra lättantändliga 

föremål/objekt. 

Rådfråga den lokala räddningstjänsten om säkra avstånd. 

Kontrollera att ett tillräckligt vattenflöde är säkrat innan man tänder i poolvärmaren. 

Kontrollera att gängorna är ordentligt tätade med rörtejp. Poolvärmaren är försedd med 

standardgängor på 1 ½ tum. Produkten bör anslutas till 1 ½ tums rör. Det är förbjudet att 

använda rör med mindre diameter. 

Kontrollera vid installation att poolvärmarens inlopp hamnar nedåt och utlopp uppåt. 

Ingen backventil får monteras i kaminens utlopp. Den kan orsaka oväntat övertryck och 

skada de invändiga svetsförbanden.  

Det rekommenderas att montera en envägsventil i returlinjen. 

Håll klornivån mellan 1–3 ppm. Klornivån i poolen får inte överskrida 5 ppm medan 

poolvärmaren är ansluten. 

Kontrollera att cirkulationspumpen har startats innan man tänder i kaminen. 

Kontrollera att flödet från bräddavloppet och sumpen är fritt och ohindrat. 

Kontrollera att frånloppstrycket under eldning är ca 0,2 bar. Trycket får inte överskrida 0,5 

bar. Om trycket överskrider 0,5 bar ska produkten stängas av omedelbart. 

Om man använder sandfilter bör filtret monteras före poolvärmarens anslutning. 

Poolvärmaren ska vara det sista elementet i varje rörsystem före retur till poolen eftersom 

överloppstrycket kan överskrida 1 bar om sandblockering inträffar. 

Vid första start kommer en stor mängd luft bubblande in i poolen eftersom vattnet som 

kommer in i poolvärmaren ersätter luften i den. Detta varar i högst 2–4 minuter. 

I början av eldningen kan kondensvatten sippra ut ur kaminluckan och asklådan. Detta 

upphör när poolvattnets temperatur har stigit. 

Vid första eldning kan fin aska komma ut ur skorstenen. 

Vakuumering och returspolning får inte utföras efter att man har tänt i poolvärmaren. 
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Innan poolvärmaren töms och kopplas bort bör den fyllas helt med rent vatten. Ett annat 

alternativ är att fylla poolvärmaren helt med vatten och stänga luckan om kaminen lämnas 

utan uppsyn i ett par timmar. 

Pumpfel eller strömavbrott kan leda till att poolvärmaren smälter. 

Kontrollera att din hemförsäkring har tillräckligt skydd mot skada till följd av olyckor. 

Följ den korrekta ordningsföljden för monteringsarbeten enligt denna anvisning. 

Korrekt ordningsföljd för monteringsarbeten är följande. 

• Ta bort förpackningsplast och -papp från komponenterna. 

• Ställ poolvärmaren på ett förberett jämnt och bärigt underlag. 

• Poolvärmaren får endast installeras av en professionell VVS-tekniker. 

• Anslut 1 ½ tums gängor på poolvärmaren till 1 ½ tums rör. Det är förbjudet att 

använda rör med mindre diameter. 

• Montera tryckmätaren på poolvärmaren. 

• Montera skorstenen på poolvärmaren. (Skorstenen består av två delar som ska 

monteras ihop). Se bild 4. 

• Montera tömningsventilen i poolvärmarens nederdel. Under användning av kaminen 

ska tömningsventilen vara stängd. Se bild 5. 

• Fyll poolvärmaren med vatten. 

• Öppna flödesventilen gradvis och iaktta trycket samtidigt. Om trycket är för högt bör 
man stänga av poolvärmaren och kontrollera utloppsöppningarna. 
 

 

Bild 4. Montering av skorstenen 

 

Bild 5. Placering av tömningsventilen 
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4 Användning 
 

Granska denna anvisning innan poolvärmaren används och kontrollera följande punkter.  

1) Kontrollera att installationen har skett i rätt ordningsföljd (i enlighet med denna 

anvisning). 

2) Kontrollera att poolvärmaren är fylld med vatten innan man tänder i den. 

3) Kontrollera att poolvärmarens tömningsventil är stängd. 

4) Kontrollera att poolen och kaminen är läckagefria. 

5) Kontrollera att slangarna sitter fast ordentligt. 

6) Kontrollera att klornivån i poolen inte överskrider 5 ppm. Det optimala området är 

1–3 ppm. 

7) Kontrollera att frånloppstrycket är ca 0,2 bar. 

8) Kontrollera att man inte har tillsatt klor i bräddavloppet. 

9) Innan pumpen stängs av, kontrollera att elden har slocknat i poolvärmaren. 

10) Kontrollera att vattencirkulationen fungerar i poolvärmaren. 

11) Töm poolvärmaren och skölj den med rent vatten när den inte används. 

Placera 4–6 vedträn med lämplig längd i poolvärmaren för att elda i den. 

Papper, papp eller tändkuber kan användas för att tända elden. 

Under användning av poolvärmaren (dvs efter tändning) får kaminluckan endast öppnas för 

att lägga i mer ved. 

 

 

RISK! 
Brandrisk föreligger om luckan lämnas 

öppen efter att man har lagt i ved. 

 

 

RISK! 
Tänd aldrig i poolvärmaren förrän den är 

fylld med vatten.  

 

 

RISK! 

Vattencirkulationen ska vara igång medan 

man tänder i poolvärmaren, annars 

kommer den att smälta. 
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RISK! 

Det är strängt förbjudet att använda 

tändvätska eller andra liknande vätskor 

eller fasta ämnen. Detta medför livsfara 

och skadar produkten. 

 

 

VAR 
FÖRSIKTIG! 

Inga föremål får placeras på 

poolvärmaren. Brandrisk! 

 

 

VAR 
FÖRSIKTIG! 

Poolvärmaren ska vara fylld med vatten 

medan man tänder i den! 

 

 

VAR 
FÖRSIKTIG! 

Elden ska ha slocknat helt i poolvärmaren 

innan pumpen stängs av! 

 

 

VAR 
FÖRSIKTIG! 

Häll aldrig klorpulver eller -vätska direkt i 

bräddavloppet. Detta kan skada poolens 

utrustning och dess invändiga yta. 

 

 

RISK! 

Chockdosering av klor är förbjuden! 

Koppla först bort poolvärmaren från 

cirkulationen. 

 

Poolvärmaren och skorstenen är heta under eldning och i några timmar efteråt. Det är 

förbjudet att röra vid dessa delar med bara händer under användning. Håll i handtaget på 

kaminluckan för att öppna luckan. Se bild 2 (nr 4). 

Endast en vuxen får sköta eldning i poolvärmaren. 

Se till att vattencirkulationen fungerar under eldning i poolvärmaren. 

Rör om vattnet ibland för att uppnå en jämn vattentemperatur.  

Den rekommenderade vattentemperaturen är 35–38 °C. Högre vattentemperaturer kan 

orsaka hälsoproblem. 
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Poolvärmaren får inte tömmas på vatten förrän elden har slocknat helt och kolen har 

svalnat. 

Töm kaminen på vatten när den inte används. 

Skölj kaminen ordentligt med rent vatten innan den ställs av för vintern. 

 

 

VAR 
FÖRSIKTIG! 

En felaktig klormängd kan göra garantin 

ogiltig. 

 

 

VAR 
FÖRSIKTIG! 

En klormängd som avviker från kraven 

kan orsaka korrosion.  

 

 

VAR 
FÖRSIKTIG! 

Felaktigt underhåll eller felaktig 

användning kan göra garantin ogiltig. 

Effekten för poolvärmaren är 60 kW (temperaturhöjning vid 1 mᶾ vatten ca 5° C/h) och 

kaminen väger 75 kg. 

5 Kvarstående risker 
 

Kvarstående risker är risker som föreligger efter att säkerhetsåtgärderna för produkten har 

tillämpats.  

 

RISK! 

Poolvärmaren är het under användning! 

Rör aldrig vid den med bara händer. Risk 

för brännsår! 
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6 Underhåll 
Töm/rengör asklådan efter varje användning. 

Gångjärnen på poolvärmarens lucka bör oljas två gånger om året med värmebeständigt 

smörjmedel så att luckan rör sig fritt. 

7 Garanti 
 

Garantin gäller inte vid överhettning, övertryck eller underlåtenhet att följa instruktionerna 

för installation. Anlita en professionell poolinstallatör för installationsarbeten vid behov och 

överlämna dessa instruktioner till installatören. 

Poolvärmaren har 24 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel. Garantin gäller 

under förutsättning att användaren har läst igenom bruks- och underhållsanvisningen för 

produkten och följer den. 

OBS! Produkter för kommersiell användning har en annan garantitid. 

Frostskada ersätts inte under garantin eftersom sådan skada kan förebyggas genom korrekt 

användning av den interna kaminen. 

Garantin omfattar inte skada på grund av extrema väderförhållanden eller andra 

klimatfenomen. 

Garantin omfattar inte normalt slitage. 

Garantin omfattar inte korrosionsskada till följd av felaktig användning av kemikalier. 

Garantin blir ogiltig vid obehöriga ingrepp eller reparationsförsök eller ej avsedd 

användning. 

Garantin blir ogiltig om produkten förvaras i fel läge eller i olämpliga förhållanden. 

Garantin gäller under förutsättning att köparen anmäler felet till försäljaren inom rimlig tid 

(7 dagar). Köparen ska kunna intyga var och när produkten köptes och ange en tydlig 

beskrivning över problemet. 

8 Kontakt 

 

Koriks-Fiiber OÜ 

www.badtunnaexpert.se 

E-post: info@badtunnaexpert.se 

Adress: Sooja tn 6, Saue, Harjumaa 76505, Estland 

Telefon: (+46) (0)8 5592 1447 

http://www.badtunnaexpert.se/

