
KW 

Montering värmare,
filter & pump

Ta fram följande delar
Trähyllan och dess 4 medföljande skruv
Träbit samt 4 skruv till pumpen
Pump
Huvudvärmaren
Vid 6 kw medföljer även en "slave värmare"
Filterbollar
Filterbehållaren och dess kopplingar
4 gråa kopplingar till värmarna, en ska ha ett svart rör
monterat. (Vid 3 kw paket är det endast 2 gråa kopplingar)
 4 packningar till värmarens kopplingar. Vid 3 kw paket endast
2 packningar.
1 vit anslutning till pumpen med pvc rör, kontrollera att den
svarta o-ringen sitter kvar
1 vit anslutning med luckventil 
6 slangklämmor
Slangpaket med 3 st svarta slangar
Slanghållare samt stegmuff medföljer vid köp av enbart 3 kw
paket

Vektyg du behöver
- Skruvdragare/skruvmejsel med torx T20 och stjärna PH2
- Slangmejsel (eller hylsa) 7 mm

 

KW Steg 1 - 15

Steg 1 - 8. 
Fortsätt sedan till steg
9:2 - 15:2

1.Läs anvisningarna noggrant före installation och användning påbörjas.
2.Svenska Badtunnor AB är inte ansvariga för att produkten inte fungerar eller skadas om anvisningar inte följs vid installation och användning.
3.Om inte Svenska Badtunnor AB skriftligen godkänt annat är reparation av produkten av andra än Svenska Badtunnor AB inte tillåten och garantin upphör att gälla. Vid sådan händelse
hålls Svenska Badtunnor AB fri från all skuld i händelse av olycka.
4. All elinstallation ska utföras av behörig elektriker.
5. Vid eventuellt behov av felsökning på en produkt är du själv ansvarig för bortmontering och dit montering av produkten igen.

Steg 1
Skruva fast dom fyra rundstavarna på de

markerade platserna på hyllplanet. 

Skruva fast pumpen på den mindre träbiten, använd dom fyra
medföljande skruvarna.

Steg 2

Ta fram filterbehållaren och filterbollarna. Lossa klämmringen
och lyft av filterhuvudet. Se till att det vita stamröret är placerad

mitt i filterbehållaren och fyll i ca 3/4 delar av lådan med
filterbollar. Placera filterbehållaren så att dräneringespluggen är
riktad bort från badet. Montera den stora svarta o-ringen i spåret

på filterbehållaren och lyft därefter tillbaka filterhuvudet. Rikta
dom två hålen på filterhuvudet mot badet. Montera tillbaka

klämmringen på filterhuvudet. Akta så inte o-ringen kläms och
kontrollera så klämringen blir monterad åt rätt håll (det finns

uttag i klämringen för muttern)

Steg 3

Frågor på vägen?
- Besök våran kundtjänstsida på

svenskabadtunnor.se

Se gärna monteringsfilmen på våran
youtubekanal



Steg 4

Vrid handtaget på filterhuvudet så läget blir inställd på filtration, läge
1. Det är denna inställning du alltid ska ha som normalläge när du
använder ditt bad. Vrider du handtaget till cirkulation så kommer
vattnet bara cirkulera i pump, värmare och filterhuvudet. Vrider du
handtaget till backwasch så kommer det spruta vatten ur det tredje
hålet där kopplingen med genomskinlig del monteras, på denna kan
du montera på en slang för att leda bort vattnet vid backspolning.
Backspolning är dock inget du behöver göra när du använder
filterbollar som filtermedia.

Steg 5

På filterhuvudet finns en svart plugg, lossa den och montera
tryckmätaren där istället.

Steg 6

Montera den vita kopplingen med en luckventil på pumpens främre
del. Montera den andra vita kopplingen på ovansidan av pumpen.
Kontrollera att dom svarta o-ringarna sitter på kopplingarna innan du
monterar dessa.

Steg 7

Placera filterbehållaren till vänster och ställ nu pumpen brevid
och hyllan placeras ovan pumpen.

Montera dom tre svarta anslutningarna på filterbehållaren. Innan
dessa monteras så öppnar du dessa och kontrollerar att o-ringen sitter
på plats. Dom två helsvarta monteras i de två hålen på filterhuvudet
som är riktad mot badet (markerad med 1 och två på bilden). Den
svarta med genomskinlig del monteras i det tredje hålet.

Steg 8
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Steg 10
För att smidigast kunna koppla elen är det rekommenderat att göra detta
nu. Elen ska kopplas av en behöring elektriker. Visa medföljande
kopplingsschema för elektriken.

Placera slavevärmaren på hyllan ovan pumpen, locket på värmaren ska
vara i riktning från filtret och den gråa kopplingen med svart rör ska vara
riktad mot badet. Huvudvärmaren ska stå på golvet brevid pumpen med
locket riktat mot pumpen. Det står på värmaren vilken som är
slavevärmare. Se bilden.

Montera den gråa koppling med svart pvcrör på slavevärmaren. Den ska
monteras på den sida som står riktad mot badet. Montera en vit packning
på alla kopplingar till värmarna. Montera dom 3 andra gråa kopplingarna
på dom båda värmarna. notera att det finns spår på packningarna som ska
in i spåren på kopplingarna

Steg 9

Steg 12

Ta den längsta svarta slangen och trä på en slangklämma på varje ända.
Montera denna slang mellan huvudvärmaren och den nedre av dom två
svarta anslutningarna på filterbehållaren. Dra åt slangklämmorna
ordentligt med en slangmejsel eller hylsa 7 mm. Du kan komma att
behöva efterdra dessa senare.

6 kw koppling, har du 3 kw system hoppa nu till STEG 9:2

Steg 13

Ta den svarta slangen med två olika böjar på ändorna, trä på en
slangklämma på varsin sida och montera mellan filterbehållaren och
pumpen. Dra åt slangklämman hårt.

Steg 14

Montera nu den svarta slangen med två lika böjar på ändorna, trä först på
en slangklämma på varsin sida. Montera mellan huvudvärmaren och
slaven. Dra åt slangklämman hårt.

Nu ska du montera slangen som ska gå mellan badet och tekniklådan.

Montera slang på den övre anslutningen i badet, montera sedan den
andra delen av slangen på slave värmaren. Slangarna färster du med
slangklämmor.

Montera sedan slang på den nedre anslutningen på badet (eller om du
redan har monterat den slangen innan du lyte i badet i isoleringen) den
slangen ska sedan gå till pumpen i tekniklådan. Fäst slangen med
slangklämmor.

Steg 15

Slavevärmaren

Huvudvärmaren



Steg 10:2
För att smidigast kunna koppla elen är det rekommenderat att göra detta
nu. Elen ska kopplas av en behöring elektriker. Visa medföljande
kopplingsschema för elektriken.

Den gråa kopplingen med svart rör ska vara riktad mot badet.
Huvudvärmaren ska stå på golvet brevid pumpen med locket riktat mot
pumpen. Se bilden.

Montera den gråa koppling med svart pvcrör på huvudvärmaren. Den ska
monteras på den anslutning som står riktad mot badet. Montera en vit
packning på båda kopplingarna till värmarna. Montera den andra gråa
kopplingen på värmaren. Notera att det finns ett spår på packningen som
ska läggas i spåret på kopplingen.

Steg 9:2

Steg 11:2

Montera slanghållaren mitt på hyllan. Använd skruv och
skruvdragare/skruvmejsel.

3 kw koppling

Steg 12:2

Ta den längsta svarta slangen och trä på en slangklämma på varje ända.
Montera denna slang mellan huvudvärmaren och den nedre av dom två
svarta anslutningarna på filterbehållaren. Dra åt slangklämmorna
ordentligt med en slangmejsel eller hylsa 7 mm. Du kan komma att behöva
efter dra dessa senare.

Steg 13:2

Ta den svarta slangen med två olika böjar på ändorna trä på en
slangklämma på varsin sida och montera mellan filterbehållaren och
pumpen. 

Ta den svarta slangen med två lika böjar på
ändarna trä på en slangklämma på varsin sida.
Montera den ena på huvudvärmaren och den
andra ska stegmuffen monteras i. Rikta slangen
upp mot hyllan då du i nästa steg ska montera
slangen som går till badet på muffen.

Steg 14:2

Nu ska du montera slangen som ska gå mellan badet och
tekniklådan. Lådan ska stå dikt an mot badets isolering, skulle
slangen trots detta gå fri från isolering några cm där i mellan behöver
du isolera slangen, använd inte fogskum utan skär ut tex frigolit som
du klär in med.

Montera slang på den övre anslutningen i badet. Den del av slangen
ska sedan dras genom slanghållaren på hyllan och fästas i muffen på
den svarta slangen som går till värmaren. Du fäster slangen med
slangklämmor.

Montera sedan slang på den nedre anslutningen på badet den ska
sedan gå till pumpen i tekniklådan. Fäst slangen med slangklämmor.
Dra åt ordentligt.

Steg 15:2


