
TEKNISK INFO TIL ELEKTRIKER 

-Badet kan kobles på 3 måter 

Obs! Det er 2 forskjellige kort ute på markedet her vist som kort 1 og kort 2 

Det er en fysisk forskjell på kortene som du ser på bildene. Se hvor Blå skal når du kobler til. 

1 FAS 230V 

 

 

 

 

 

Kort 1 

1 FAS 230V 16A/20A/25A/32A/40A 

 

Korrekt tilkobling av kabler til sikringsskap og 

powerpack er viktig for å sørge for riktig installasjon. 

Strømtilkoblingen skal kun utføres av godkjent 

installatør og man må følge NEK-400 norm. 

Powerpack er ferdig montert og programmert fra 

fabrikk som anvist 

Koble ledning til terminal 2 og 3 som vist på figuren. 

 

Kort 2 

1 FAS 230V 16A/20A/25A/32A/40A 

 

Korrekt tilkobling av kabler til sikringsskap og 

powerpack er viktig for å sørge for riktig installasjon. 

Strømtilkoblingen skal kun utføres av godkjent 

installatør og man må følge NEK-400 norm. 

Powerpack er ferdig montert og programmert fra 

fabrikk som anvist 

Blå skal inn der det står Blu på kretskort. 

Koble ledning til terminal 3 fra toppen og 4 fra 

toppen som vist på figuren. 



3 Fas 230V 

 

 

 

 

 

Kort 2 

3 FAS 230V 20A/32A 

 

Korrekt tilkobling av kabler til sikringsskap 

og powerpack er viktig for å sørge for 

riktig installasjon. 

Strømtilkoblingen skal kun utføres av 

godkjent installatør og man må følge NEK-

400 norm. 

Powerpack er ferdig montert og 

programmert fra fabrikk som anvist 

OBS!  Deepswitch A3 skal stå opp 

1. Fjern J51 – J58  

2. Fjern J52 – J36  

 

Kort1 

3 FAS 230V 20A/32A 

 

Korrekt tilkobling av kabler til 

sikringsskap og powerpack er viktig for å 

sørge for riktig installasjon. 

Strømtilkoblingen skal kun utføres av 

godkjent installatør og man må følge 

NEK-400 norm. 

OBS! Deepswitch A3 skal stå opp 

Powerpack er ferdig montert og 

programmert fra fabrikk som anvist 

1. Fjern J51 – J88  

2. Fjern J52 – J62  



3Fas 400V 

 

 

 

 

  

Kort1 

3 FAS 400V 16A/20A/25A/32A 

 

Korrekt tilkobling av kabler til 

sikringsskap og powerpack er viktig for å 

sørge for riktig installasjon. 

Strømtilkoblingen skal kun utføres av 

godkjent installatør og man må følge 

NEK-400 norm. 

OBS! Se at blå skal som nr 2 som anvist 

på kortet!! 

Powerpack er ferdig montert og 

programmert fra fabrikk som anvist 

1. Fjern J51 – J88 3. Flytt J36 til J79 

2. Fjern J52 – J62 4. Flytt J12 til J54 

 

Kort2 

3 FAS 400V 16A/20A/25A/32A 

 

Korrekt tilkobling av kabler til sikringsskap 

og powerpack er viktig for å sørge for 

riktig installasjon. 

Strømtilkoblingen skal kun utføres av 

godkjent installatør og man må følge NEK-

400 norm. 

Powerpack er ferdig montert og 

programmert fra fabrikk som anvist 

OBS! Se at blå skal nest nederst som 

anvist på kortet!! 

1. Fjern J51 – J58 3. Flytt J53 til J54 

2. Fjern J52 – J36 4. Flytt J12 til J45 



DIP switch  
Bad med en vannpumpe kan være innstilt til at varmeelement og pumpe går 

samtidig. Da krever badet 25 amp sikring på 230v.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om badet skal gå på 16 amp:  

Alle DIP switcher i badet skal stå ned. Om nr 1 eller 2 står opp, dytt disse ned.  

Endringen blir ikke gjort før sikringen på badet er skrudd av. Ikke rør noe ved 

styringsboksen med strømmen på. 

 

NB Der badet er utstyrt med en vannpumpe vil displayet ofte ha to knapper for 

vannpumpe / Jets 1 of Jets 2, når det kun er 1 vannpumpe vil bare Jets 1 ha 

funksjon.   

 

 

 


