
Vinterinställning Nordic Spa New York, Monaco, Paris 

och Berlin. 

1. Standardläge

Här värmer poolen till inställd temperatur och slår sedan av värmaren när den 

uppnått den temperaturen. Den värmer tillbaka till inställd temperatur när poolen 

tappar en grad. Cirkulationen går hela tiden. 

2. Ekonomiläge

Här värmer poolen endast under sina filtercykler. Den är standard inställd på att 

gå mellan 08.00-10.00 samt 20.00-22.00. I början av varje filtercykel startar alla 

pumpar för att kontrollera dessa. Dessa går ett par minuter sedan fortsätter den 

värma under hela filtercykeln samt generera ozon i vattnet. 

Du kan ställa in filtercyklerna till vilken längd som helst, se sista sidan. T.ex. ställ 

filter 1 klockan 02.00-02.20 och filter 2 klockan 03.00-03.20. Då värmer den 20 

minuter i första cykeln och 20 minuter i andra cykeln. Sedan värmer den inte alls 

förrän nästa natt. Cirkulationen går dock hela tiden vilket är bra för 

vattenkvalitén. Man kan även ställa in samma tid för filtercykel 1 och 2. T.ex. 

02.00-02.45, då värmer den 45 minuter här och inget mer. Som tips kan sägas att 

om man har tim-avtal på sin el är det nästan alltid billigast på natten, därav våra 

exempel. Vid ekonomiläge kommer poolen inte nå inställt temperatur, utan mer 

för att underhållsvärma. 

3. Sleepläge

I detta läge värmer poolen bara när den tappat 10 grader ifrån inställd temperatur 

och bara under inställda filtercykler. Hur man ställer in filtercyklerna ser ni på 

sidan i detta dokument. T.ex. om ni sänker till lägsta möjliga temperatur som är 

26 grader, så kommer värmaren först börja värma vid 16 grader och då bara 

under filtercyklerna. Så om ni valt totalt 30 minuters filtercykel, kommer poolen 

aldrig värma längre period det dygnet och bara om den tappat 10 grader från den 



Vi rekommenderar inte att man tömmer poolen helt vintertid, då det är svårt att 

få ut allt vatten ut rör, jets mm. Det finns en betydande risk för frysskador så det 

bör man inte göra. En kortare period vid rengöring fungerar naturligtvis bra, men 

välj gärna en mild dag för att undvika frysskador. Ett Nordic Spa drar i genomsnitt 

3500–4000 kW per år. Då är det beräknat med 2 bad i veckan och en temperatur 

på 38 grader året om. Detta varierar naturligtvis lite med utetemperaturen och 

merparten av förbrukningen ligger ju på den kallare årstiden. 

För att växla mellan dessa tre läge tryck först på mode/prog knappen och sedan 

cool(temp ned). Upprepa båda knapptrycken för att växla mellan lägena. Se bild. 

temperaturen ni ställt in. Cirkulationen går hela tiden oavsett om poolen värmer 

eller ej. 



Detta dokument gäller för VS- och GS- system 500DZ till 520DZ med Balboa-styrpaneler VL801D eller VL802D.
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