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MASSFILTER INSTRUKTIONER
 
Handboken kan laddas ner som PDF-fil från webbplatsen: www.rexnordic.se
Läs handboken noggrant och förvara den på en säker plats för framtida referens.
Handboken täcker filtreringsenheten som beskrivs (namn och referens) i det bifogade dokumentet "TEKNISKA EGENSKAPER". 
Alla elinstallationer ska uppfylla följande standard:

Europeiska lågspänningsdirektivet 2014/35/EU.
EN 60335-2-41, säkerhet för hushållsapparater eller liknande elektriska apparater, särskilda krav för 

pumpar.

Installationen måste därför följa alla regler som gäller uppförande av elektriska installationer inom specifika ramar: simbas-
sänger och fontäner, eller motsvarande gällande standard i varje region eller land. Elinstallationen ska utföras av någon som är 
kvalificerad att arbeta med elektrisk utrustning. Denna enhet är inte avsedd för någon med ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt 
handikapp eller personer som saknar erfarenhet, såvida det inte görs under övervakning eller med instruktioner från en person 
som ansvarar för säkerheten.

• Sandens höjd ska inte överstiga 2/3 av tankens höjd.
• Det är viktigt att kontrollera att sugportarna inte är blockerade.
• Kontrollera smutsnivån i filtret regelbundet.
• Enheten får inte slås på när badtunnan används.
• Använd inte enheten om den inte är ordentligt förberedd.
• Rör ALDRIG vid filtret när det är i drift om du är blöt eller har våta händer.
• När du hanterar filtret eller ventilen, KOPPLA FRÅN strömförsörjningen.
• Se till att marken är torr innan du vidrör den elektriska utrustningen.
• Sänk inte ner den eller placera den på en plats där den kan sänkas ner.
• Låt inte barn eller vuxna sitta på eller luta sig mot enheten. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med 

enheten.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en godkänd servicetekniker eller en liknande kvalificerad 

person för att undvika faror.
• Det är viktigt att alla skadade komponenter eller uppsättningar av komponenter byts ut så snart som möjligt. Använd 

endast delar som är godkända av återförsäljaren.
• Enheten ska anslutas till en strömkälla (se data på pumpens skylt), med jordanslutning, skyddad av en jordfelsbrytare 

(RCD) med en märkrestström som inte överstiger 30 mA. eller av en isolerande transformator.
• Förbjud tillträde till badtunnan om det uppstår någon skada på filtreringssystemet/-systemen.
• När kemiska produkter används för att behandla vattnet i badtunnan rekommenderas att minimifiltreringstiden följs för att 

skydda människors hälsa, enligt hälsobestämmelserna.

1. FÖRPACKNINGSKOMPONENTER
Denna enhet är designad för badtunnor ovan jord.

ENHE-
TER

KOMPONENTER

1 Bas

1 Formblåst filterhus

1 Pump

1 Ventil

1 Sats med remmar

1 Tryckmätare

1 En Ø38 mm anslutningsslang mellan ventil och pump (metal-
lklämmor ingår)
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KRAV FÖR KORREKT INSTALLATION
Denna enhet kan monteras av en vuxen på 2 timmar. Följ instruktionerna i den här handboken steg för steg. Ha följande verk-
tyg nära till hands innan du börjar installera:

*Vissa modeller inkluderar tratt

2. INNAN DU ANSLUTER FILTRET
2.1.	PLACERING
Placera filtret på en plan, fast yta minst 3,5 meter från badtunnan (i enlighet med standardanvisningarna för installation av 
elektriska apparater i simbassänger som gäller i varje region eller land) på samma nivå som badtunnans botten för att förhindra 
att luft kommer in i rengöringskretsen och för att säkerställa att filtret hålls avluftat. Skydda filtret från sol och regn och förvara 
det i ett tillräckligt ventilerat utrymme under drift. Täck det aldrig under drift.

Installationen ska utföras med slangar med en längd på högst 4,5 meter så att filterenheten kan placeras på en plan, fast yta 
minst 3,5 meter från badtunnan. Kontakta serviceteknikern om slangarna är för korta.
Det är viktigt att kontrollera att sugportarna inte är blockerade.
Om du blir osäker under installationsprocessen, kontakta försäljaren av enheten.

2.2. MONTERING
När enheten är på plats gör du så här: (Se sidorna 10 till 14).
1. Fäst filtret på massfiltret enligt modell (Ø300-Sid. 10-14). Fäst pumpen på basen med de medföljande skruvarna och brick-

orna.
2. Placera den inre uppsamlaren korrekt på botten av filtret.
• Täck öppningen på uppsamlaren på insidan av filtret med ett plastskydd för att säkerställa att sand inte kommer in (fig. 3).
• Placera sanden inuti filtret: höjden på sanden ska inte överstiga 2/3 av tankens höjd (fig. 3).
• Ta bort resterna av sanden från filteröppningen och ta bort skyddsplasten.
3. Sätt väljarventilen med dess koppling på plats och fäst med metallbandet eller tätningen (fig. 4).
• Dra åt skruven ordentligt på metallbandet som förenar ventilen med filtret (fig. 4).
4. Tryckmätarenhet.
5. Anslut terminalerna (PUMP) och (RETUR) på väljarventilen till motsvarande slangar och dra åt dem ordentligt med kläm-

morna. (Fig. 6).

OBS! Kontrollera att slangarna gör att filtreringsenheten kan placeras och fixeras på en plan, solid yta längre bort än 3,5 meter 
från poolen.

PROCESS VERKTYG

Dra åt slangflänsarna 7 mm Stecker-/phillipss-
kruvmejsel

Dra åt pumpens skruvar 13 mm skiftnyckel

Skydd för uppsamlarrör Plastbit*
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3.	ÖVRE	VÄLJARVENTIL	
VENTILTYPER	OCH	FUNKTION
En 5-vägsventil: Väljarventilen ovanpå filtret används för att välja de 5 olika filterlägena: filtrering, backspolning, sköljning, 
dränering och stängd.
B 6-vägsventil: Denna ventil har samma läge som 5-vägsventilen plus ett återcirkulationsläge.

Gör så här för att variera ventilens läge:
• Koppla bort enheten från elnätet.
• Tryck bestämt på spaken ovanpå ventilen samtidigt som du lossar den främre ribban tills den kan vridas.
• Vrid försiktigt spaken tills den främre ribban är i linje med önskad inställning.
• Släpp spaken långsamt och se till att den främre ribban hamnar på plats.

4. DRIFT
Filtrets funktion baseras på filtreringskapaciteten hos kiseldioxidsanden som finns inuti. Vattnet i badtunnan drivs av filterpum-
pen och tvingas passera genom kiseldioxidsanden. Sanden fungerar som ett filtrerande element som håller kvar föroreningar-
na i vattnet. Miljön, träd, pollen, insekter och badfrekvens är några av de faktorer som avgör hur smutsigt vattnet i badtunnan 
blir. Beroende på dessa faktorer bör kiseldioxidsanden i filtret rengöras mer eller mindre ofta (se avsnitt 5.3). Kontrollera smuts-
nivån i filtret regelbundet.

För att hålla vattnet i badtunnan i gott skick, använd de kemiska produkter som rekommenderas av tillverkaren (klor, algbe-
kämpningsmedel, flockningsmedel osv.).

KEMISKA PRODUKTER SKA ALDRIG PLACERAS I AVSKILJNINGSKORGEN ELLER MATAS GENOM FILTRET EFTERSOM DET-
TA BRYTER NER ENHETENS MATERIAL OCH BEGRÄNSAR DESS EFFEKTIVITET.

När kemiska produkter används för att behandla vattnet i badtunnan rekommenderas att minimifiltreringstiden följs för att 
skydda människors hälsa, enligt hälsobestämmelserna.

4.1.	AVLUFTNING	AV	FILTRET
Filtret måste alltid avluftas korrekt. Om filtret inte avluftas skapas en luftkammare inuti som orsakar felaktig cirkulation av vat-
ten. Detta förhindrar korrekt filtrering av vattnet genom kiseldioxidsanden och är skadligt för motorn.

Filtret kan sluta avluftas av flera anledningar:
• Om en ny enhet ansluts.
• Om en enhet startas efter en längre period av inaktivitet.
• Efter användning av en sugpoolrengörare.
• Om luft har absorberats av avskiljaren på grund av låg vattennivå i badtunnan.
• På grund av felaktig användning av enheten, suglocket eller avskiljningspluggen.

När är filtret avluftat?
Vi kan se att filtret inte har avluftats när:
• Vattnet som kommer in i filtret låter som att det faller fritt. Detta indikerar att en luftkammare har skapats mellan vattenin-

loppet och kiseldioxidsanden.
• Ett överskott av luftbubblor släpps ut genom returmunstycket.
• En poolrengörare (medföljer ej) fungerar utan sugsystem och kiseldioxidsanden förblir ren efter rengöring.
• Hur kan filtret avluftas?
• Kontrollera att sugslangen är ansluten till avskiljaren och att passagen är fri (pluggen sitter inte på plats).
• Med ventilen i filterläge, lossa avtappningsmuttern bredvid tryckmätaren något för att driva ut luften som samlats inuti 

filtret.
• När du ser att endast vatten kommer ut (i 1 till 2 minuter), dra åt muttern igen.
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4.2.	FILTRERING

HANTERA ALDRIG VENTILEN NÄR MOTORN GÅR.

Backspola sanden före den första filtreringen. (Del 5.3)
Ventilen ska vara i filterläge (FILTER). Filtrets livslängd blir längre om perioderna med kontinuerlig drift inte överstiger 4 
timmar. Behovet av daglig filtrering avgörs av vattenvolymen i din badtunna i m3 i förhållande till filterflödet i m3/h vid en 
vattentemperatur på cirka 21 ºC och placerat 3,5 m från badtunnan. Låt motorn stå stilla i minst 2 timmar mellan varje drift-
period på 4 timmar.

Under den inledande filtreringsbehandlingen är det viktigt att låta filtret stå stilla under de angivna perioderna. Det rekom-
menderas att du ökar tiden i förhållande till eventuell temperaturökning i poolen.

4.3.	FILTERBAKSPOLNING
Backspolningsprocessen rengör kiseldioxidsanden inuti filtret. Detta uppnås genom att vända vattnets cirkulationsriktning 
med den övre väljarventilen. Denna process bör utföras regelbundet. Därför bör du observera flera faktorer som indikerar 
sandens smutsighet:
• När en minskning av returflödet på över 30 % av systemets nominella flöde detekteras.
• När manometern indikerar för högt tryck (se det maximala arbetstrycket som anges i bruksanvisningen som medföljer 

enheten).

För att rengöra filtret, fortsätt enligt följande beroende på ventiltyp:
• Koppla bort filtret från elnätet. Flytta aldrig väljarventilen medan motorn är igång.
• Tryck stadigt på den övre väljarventilen och flytta den främre ribban tills du kan vrida den.
• Vrid spaken försiktigt tills den främre ribban är i linje med backspolningsläget.
• Anslut en slang till ventilens avloppsutlopp från ventilen och rikta den andra änden av slangen mot ett avlopp.
• Kör filtret i cirka 2 minuter (tills inga föroreningar längre rinner ut med vattnet).
• Stoppa enheten.
• Ställ ventilen i sköljläge och anslut filtret i några sekunder.
• Stoppa enheten, placera den i önskat filterläge och ta bort slangen från avloppspositionen, om du så önskar.

4.4	TÖMNING	AV	BADTUNNAN
Filtret gör att du kan tömma ut det mesta av badvattnet efter att badsäsongen är slut. För att göra detta ställer du in den 
övre väljarventilen på dräneringsinställningen utan att koppla in filtret och ansluter en slang till ventilens avloppsutlopp 
och drar den andra änden till avloppet.

SLANGEN SKA INTE FORTSÄTTA ATT SUGA I BOTTEN AV BADTUNNANS FODER. PUMPEN KAN SKADAS ALLVARLIGT 
OM DEN KÖRS UTAN VATTENCIRKULATION OCH DEN KAN SKADA FODRET.

4.5.	SKÖLJNING
När du har slutfört en backspolningscykel och har ställt in enheten i filterläge i några sekunder kommer vattnet som rinner 
in i poolen att vara grumligt. För att undvika att grumligt vatten rinner in i poolen använder du inställningen "SKÖLJNING".
Detta fungerar enligt följande: omedelbart efter backspolning stoppar du pumpen, vrider ventilen till SKÖLJNING och an-
sluter pumpen igen i en minut, stoppar sedan pumpen och vrider ventilen till ”FILTER”.

4.6.	ÅTERCIRKULATION	(UTFÖRS	ENDAST	MED	EN	6-VÄGSVENTIL)
Med ventilen i detta läge går vattnet direkt från pumpen till badtunnan, utan att passera genom filtret.

4.7.	STÄNGD
Läget ”STÄNGD” för väljarventilen används för att förhindra vatten från att cirkulera genom slangarna och filtret.

Badtunnans volym i m3

Filterflöde i m3/h 
= Tidsåtgång i timmar

Exempel: 42 m3

5,5 m3/h
= 7,63 timmar
2 cykler på 4 timmar med en 
paus på 2 timmar
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5. BYTE AV KABEL
Om nätkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande behörig person för att undvika faror.

6. UNDERHÅLL
Efter avslutad badsäsong ska filtret förvaras på en torr plats där det skyddas mot dåligt väder. Efter att ha utfört en sista 
backspolning för att rengöra kiseldioxidsanden, demontera slangarna och tömma ut vattnet i filtret genom tankens avtapp-
ningsplugg tills det är helt tomt.

Efter att avlägsnat allt vatten från filtret, rengör försiktigt resterna av kiseldioxidsand från gängan innan du sätter tillbaka plug-
gen. Om du inte gör det kan gängan skadas.

Filtertankens avtappningsplugg ska endast användas vid denna åtgärd.

MYCKET VIKTIGT: Innan du startar filtret efter en längre period av inaktivitet ska du kontrollera att filtret är korrekt av-
luftat.

Enheten är designad för att fungera så att praktiskt taget inget underhåll krävs. Vissa förbrukningsvaror eller komponenter som 
utsätts för slitage kan ha kortare livslängd än enhetens garantiperiod.
 
Kontakta din servicetekniker för eventuellt underhållsarbete som kan krävas.

7. FELSÖKNING OCH TEKNISK HJÄLP
Detta filter och dess instruktioner är speciellt utformade för hemmabruk. Det finns inget behov av professionell hjälp, förutom i 
särskilda fall. Följande är några av de problem och deras orsaker som kan uppstå med tiden under filtrets livslängd och som du 
kanske kan åtgärda på egen hand. Kontakta återförsäljaren vid eventuella frågor om garantier eller eftermarknadsservice. Det 
är viktigt att alla skadade komponenter eller uppsättningar av komponenter byts ut så snart som möjligt. Använd endast delar 
som godkänts av kundservice. Förbjud tillträde till badtunnan om det uppstår någon skada på filtreringssystemet/-systemen.

När du hanterar filtret eller ventilen, KOPPLA FRÅN strömförsörjningen.
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PROBLEM ORSAK LÖSNING

Vattenläcka. Kontrollera orsaken till vattenförlus-
ten.

Se till att klämmorna och terminaler-
na är i rätt läge och har dragits åt.

Om vattenförlusten fortsätter, kontak-
ta badtunnetillverkarens kundservice.

När filtret har startat finns inget flöde 
i returmunstycket.

Ventilen är inte i filterinställningen.

Filtret är ovanför vattennivån och inte 
avluftat.

Suglocket eller avskiljningspluggen 
har satts i.

Koppla bort filtret och ställ in ventilen 
på rätt inställning.

Placera filtret i rätt position och avluf-
ta det.

Ta bort suglocket eller avskiljningsp-
luggen.

Oregelbunden drift. Låg vattennivå i avskiljaren

Filtret är inte avluftat.

Fyll badtunnan och avlufta filtret.

Avlufta filtret.

Filtrets flödeshastighet är låg. Filtret är smutsigt på grund av an-
vändning.

Filtret är inte avluftat.

Utför en backspolning.

Avlufta filtret.

Vatten kommer ut genom filtrets 
mynning.

Anslutningen mellan ventilen och 
filtret är smutsig.

Metallbandet är löst.

Rengör sanden från öppningen. Sätt 
i kopplingen på ventilen ordentligt 
och dra åt metallbandet ordentligt.

Filterventilen läcker genom avtapp-
ningsterminalen (AVTAPPNING).

Skador på den inre kopplingen på 
grund av felaktig användning av 
kemiska produkter.

Ventilhuvudet trasigt på grund av 
felaktig användning (överdragning).

Byt toppventilkåpan.

Placera inte kemiska produkter i för-
filtrets avskiljningskorg.

Byt ventilhuvudet. Dra inte åt för hårt.

Motorn startar inte. Den avger inget 
ljud eller vibrationer.

Det finns ingen ström i nätkabeln. Se till att det finns ström i kabeln.

Motorn startar inte, men ett surrande 
ljud hörs. 

Problem med motorn. Kontakta återförsäljaren.

Ø 300 mm
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Ø300 mm – Produktbilderna är exempel.

Endast på vissa modeller

Ventil med 5 funktioner
Metallklämma

Anslutningsslang Ø38

Tryckmätare inställd

Stängningsbandenhet

Samlarfilterenhet

Filterhus

Filterspolningsenhet

Massfilterbas

Skruv M8x30 DIN933

Bricka M8 DIN125

Pump
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 1 – Ø300 mm – Produktbilderna är exempel.

 2 – Ø300 mm 

±50 mm
±20 mm

±20 mm

±50 mm
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 1 – Ø300 mm – Produktbilderna är exempel.

 2 – Ø300 mm 

3 – Ø300 mm 

 4 – Ø300 mm

RETUR PUMP



12

5 – Ø300 mm – Installation av tryckmätare 

 6 – Ø300 mm – Installation av pumpslangen 
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Figurer 

FIG. 1 FIG. 2

VARNING

PUMP

PUMP

OK FEL

KLÄMMA 

FIG. 3

FIG. 4
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Figurer 

FIG. 4A
OK
PLACERA 
KLÄMMEN 
EFTER 
FILTERTANK-
LEDNINGEN

Håll samma avstånd när du 
drar åt skruvarna

FEL

FIG. 5

FIG. 6
PUMP

AVSKILJARE

RETUR

INLOPP

PUMP
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GARANTIBEVIS

1.	ALLMÄNNA	VILLKOR
1.1. I enlighet med dessa bestämmelser garanterar säljaren att Rex Nordic-produkten som motsvarar denna garanti (”Produk-
ten”) inte har några brister i överensstämmelse vid leveranstidpunkten.
1.2. Garantitiden för produkten är två (2) år och beräknas från leveransdatum till köparen.
1.3. I händelse av bristande överensstämmelse hos produkten där köparen underrättar säljaren om sådan försummelse under 
garantiperioden är säljaren skyldig att reparera och byta ut produkten på egen bekostnad på den plats som säljaren finner 
lämplig, om det inte är omöjligt eller oproportionerligt.
1.4. När det inte är möjligt att reparera eller byta ut produkten kan köparen begära en proportionell nedsättning av priset eller, 
om bristen i överensstämmelse är tillräckligt betydande, hävning av avtalet.
1.5. Delarna som ersätts eller repareras under denna garanti kommer inte att förlänga garantitiden för produkten, men de 
omfattas av sin egen garanti.
1.6. För att denna garanti ska träda i kraft måste köparen bevisa datum för anskaffning och leverans av produkten.
1.7. Om en brist i produktens överensstämmelse meddelas efter sex månader från leveransen av produkten till köparen måste 
köparen bevisa ursprunget och förekomsten av nämnda defekt.
1.8. Detta garantibevis begränsar eller föregriper inte konsumenträttigheterna i gällande nationella obligatoriska standarder.

2.	INDIVIDUELLA	VILLKOR
2.1. Denna garanti täcker följande Rex Nordic-produkter och produktsortiment: "Massfilter".
2.2. Detta garantibevis gäller i länderna i den i Europeiska unionen. Alla länder utanför EU kan vara föremål för interna minimi-
garantikrav.
2.3. För att denna garanti ska gälla måste köparen strikt följa tillverkarens instruktioner som ingår i dokumentationen som 
medföljer produkten, om denna dokumentation är tillämplig beroende på produktens sortiment och modell.
2.4. Om ett schema specificeras för att byta ut, underhålla eller rengöra vissa delar eller komponenter i produkten gäller garan-
tin endast om detta schema har följts korrekt.

3.	BEGRÄNSNINGAR
3.1.Denna garanti gäller uteslutande för försäljning till konsumenter. Med "konsument" avses den person som förvärvar Pro-
dukten för ändamål som inte är kopplade till dennes yrkesverksamhet.
3.2. Ingen garanti ges för normalt slitage genom användning av produkten. När det gäller delar, komponenter och/eller för-
brukningsdelar såsom mekaniska tätningar, lager och vattentäthet kommer dokumentationen som medföljer produkten att 
vara tillämplig i förekommande fall.
3.3. Garantin täcker inte tillbehör till produkten "Massfilter" som inte uttryckligen ingår i den, såsom panelkort, omvandlare, 
skyddsanordningar osv.
3.4. Garantin täcker produktfel som uppstår endast och uteslutande av materialdefekter och/eller prestandaarbeten. Garantin 
täcker inte fall som när produkten: (I) har blivit föremål för felaktig hantering; (II) har installerats, reparerats, underhållits eller 
manipulerats av en icke-auktoriserad person eller (III) har reparerats eller underhållits med andra delar än originaldelar. Garan-
tin omfattar inte mindre skador som härrör från olyckshändelser eller felaktig hantering som:
• Pumpen arbetar utan vatten
• Felaktig dosering av kemiska produkter i badtunnan
• Vattenskador med ursprung i element utanför pumpförhållandena.
• Otillräcklig ventilation
• Används i andra tillämpningar än filtrering av poolvatten.
3.5. Garantin täcker inte felaktig installation eller igångsättning såvida inte nämnda installation eller igångsättning ingår i för-
säljningsavtalet för Produkten och har utförts av säljaren eller på dennes ansvar. Dessa fall täcks av installatören eller säljaren 
som installerade produkten.
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BEVIS	PÅ	ÖVERENSSTÄMMELSE	

• Produkterna som anges ovan är i överensstämmelse med följande säkerhetsföreskrifter:
• 2006/42/EG Maskindirektivets säkerhetsföreskrifter
• 2014/35/EU lågspänningsdirektivet
• 2000/14/EG bullerdirektivet
• 2015/863/EU ändring av bilaga II till 2011/65/EU
• EN 60335-1:2012/A11:2014.
• EN 60335-2-41:2003/A2:2010.
• EN 50581:2012 / EN 63000:2018 RoHS III teknisk dokumentation.
• EN 62233:2008 Mätning av elektromagnetiska fält 
• hushållsapparater och liknande bruksföremål med avseende på exponering
• 1907/2006/EG REACH.

UNDERTECKNADE DET NUVARANDE ÖVERENSSTÄMMELSEBEVISET

SIGNATUR 2021-05-07

Återvinning
Denna symbol krävs enligt EU-direktivet 2012/19/EU om WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) och betyder att 
din apparat inte får slängas i vanliga hushållssopor. Den kommer att samlas in selektivt för återanvändning, återvinning eller 
omvandling. Alla ämnen som den kan innehålla som är potentiellt farliga för miljön ska elimineras eller neutraliseras. Begär 
information om återvinningsförfaranden från din återförsäljare.

INQUIDE

KOD:
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TEKNISKA EGENSKAPER

Ø Filter Ø300

Flöde 3,5 m3/h

Sandfyllning ± 25 kg

Kornstorlek 0,4–0,8 mm

Filtreringshastighet 50 m3/m2/h

Effekt 1/3 CV

Spänning 230 V 50 Hz

09443-0008 / Rev. 00 
– Vi förbehåller oss rätten att ändra alla eller delar av funktionerna i artiklarna eller innehållet i detta dokument, utan föregåen-
de meddelande.

600 mm

520 mm



Teknisk support och service

Service I 072 555 29 09
Kundsupport I 072 200 22 22

service@rexnordic.com

PREMIUMBADTUNNOR FRÅN NORDEN


