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Krets och anslutningsscheman för automatik 
 

  
 
 
 

1. Inkommande ledning skall anslutas via strömbrytare. Plint 1: fas. Plint 2:nolla 
2. Cirkulationspump, plint 3 och 4. 
3. Plintar för specialanläggningar                                                                                              

 
OBS!! 
 
 

4. Ventilmotor 1. plint 7, 8 och 9 ansluts med blå, brun och svart kabel från ventilmotorn i nämnd 
ordning. Jordkabeln anslutes till jordplinten i skåpet. 

5. Ventilmotor 2. Plint 10, 11 och 12 ansluts med blå, brun och svart kabel från ventilmotorn i 
nämnd ordning. Jordkabeln ansluts till jordplinten i skåpet. 
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Montering av motorerna på J-filter  
OBS! På trevägsventilerna sitter stift och på ena kortändan finns en röd markering. Den röda pricken 
skall peka uppåt vid trevägsventil under syrepelaren.  
 
Vid trevägsventilen på toppen, skall den röda pricken peka mot cirkulationspumpen, då är 
bådaventilerna i läge filtrering. 
 
Tryck dit motorerna enligt bilderna: 
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Anvisning för inställning av returspolningstider 
 

 
A. Datum 
B. Tid 
C. Dag (Dag 1 = måndag som strandard) 
D. Visning av utgångskontaktens status (växelvis C1/C2 på modellerna CCT15852 och 

CCT15853) 
E. Visualisering av På-perioder i 30 minuters segment. 
F. Funktionsläge: ”AUTO”, ”PROG”: programmering,  tidsinställning, ”MAN”: 

Programmering av funktionerna Semester, Timer och Random på modellerna 
CCT15851 och CCT15853, : anpassa konfigurationen. 

G. ”PM” efter middag 
H. ”Menu”: val av funktionsläge 
I. ”-”, ”+”: Knappar för navigering och inställning av värden 
J. ”OK”: Knapp för godkännande av den information som blinkar 

 
Reset sker genom att trycka samtidigt på de 4 knapparna ”-”, ”+”, ”Menu” och ”OK”, dvs H, I och J. 
 

 
Manuell spolning med hjälp av klockan. 
 

1. Tryck på knapparna - och + samtidigt i max 2 sekunder. I fönstret står det ”hand på”, 
motorerna går över till spolning. 

2. När du anser att den manuella spolningen är färdig, tryck då igen på knapparna – och + 
samtidigt i max 2 sekunder. Motorerna går då över till filtrering. 

 
Programmering av uret – språk, aktuell dag och tid (detta är redan förinställt av Filtrena ).  
 

1. Nollställ klockan genom att trycka på alla 4 knappar samtidigt. H, I och J (menu, -, + och OK) 
2. ”Svenska” ska blinka i fönstret, står det annat tryck då på – eller + till det kommer upp, tryck 

sedan OK. 
3. ”Behall prog” visas, för att endast nollställa inställningar av datum och klockslag tryck OK. För 

att även nollställa programmering av returspolning tryck på – eller + tills ”Radera prog” 
visas, tryck sedan OK, ”Bekrafta” visas, tryck sedan OK. 

4. Tryck på + tills rätt år visas i fönstret. Tryck sedan OK. 
5. Tryck på + tills rätt månad visas i fönstret. Tryck sedan på OK. 
6. Ställ in dag med – eller +. Tryck sedan OK. 
7. Ställ in timmarna för rätt tid med – eller +. Tryck sedan OK. 
8. Ställ in minuterna för rätt tid med – eller +. Tryck sedan OK. 
9. ”SO/VIN Europa” visas i fönstret, visas något annat tryck på – eller + tills det visas, tryck 

sedan OK. 
10. Kontrollera att tid och datum stämmer. 
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Programmering av en returspolning/vecka 
 
1.  Tryck på ”MENU” (knapp H), ”PROGRAM” visas i fönstret. Tryck på OK. 

2. ”Ny” visas i fönstret, står något annat så tryck på + tills det står ”Ny”, tryck sedan OK. 

3. ”Pa” syns i fönstret och ”ON” visas, om det står annat, tryck på + tills ”Pa” och ”ON” visas. Tryck 

sedan OK. 

4.  ”TIMME” visas, tryck på – eller + till den tid ni vill att backspolningen skall börja t.ex. 1.00, tryck 

sedan OK. 
5.  ”MINUT” visas, tryck på – eller + till den tid ni vill att backspolningen skall börja, tryck sedan OK. 

6. Välj dag med + eller – och tryck sedan OK. 

7. Tryck på + eller – tills ”Spara” visas, tryck sedan OK. 

8. ”Ny” visas i fönstret, står det annat tryck på + tills ”Ny” visas, tryck sedan OK. 

9. ”Av” och ”OFF” visas i fönstret, står det annat så tryck på + tills ”Av” och ”OFF” visas, tryck sedan 

OK. 

10. ”TIMME” visas, tryck på + eller – till den tid ni vill att backspolningen skall sluta t.ex. 1.00, tryck 

sedan OK. 

11. ”MINUT” visas, tryck på + eller – till den tid ni vill att backspolningen skall sluta, tryck 1.15 tryck 

sedan på OK. 

12. Välj dag med + eller – och tryck sedan OK.  OBS! Har ni valt att spolningen t.ex. startar kl 
01.00 på måndagen så ska ni även här välja måndag. Men startar ni spolningen t.ex. kl 23.50 på 
måndagen och har tryckt in att den ska sluta kl 00.10 så ska ni välja att den ska sluta på 
tisdagen. 
13. Tryck på + eller – tills ”SPARA” visas, tryck sedan på OK.   

14.Tryck på + eller – tills ”SLUT” visas, tryck sedan på OK. Tiden visas nu igen. 

 
 

 
 

 
 
Programmering av två returspolningar per vecka 
1.  Tryck på ”MENU” (knapp H), ”PROGRAM” visas i fönstret. Tryck på OK. 

2. ”Ny” visas i fönstret, står något annat så tryck på + tills det står ”Ny”, tryck sedan OK. 

3. ”Pa” syns i fönstret och ”ON” visas, om det står annat, tryck på + tills ”Pa” och ”ON” visas. Tryck 

sedan OK. 

4.  ”TIMME” visas, tryck på – eller + till den tid ni vill att backspolningen skall börja t.ex. 1.00, tryck 

sedan OK. 
5.  ”MINUT” visas, tryck på – eller + till den tid ni vill att backspolningen skall börja, tryck sedan OK. 

6. Välj dag med + eller – och tryck sedan OK. 

7. Tryck på + eller – tills ”Spara” visas, tryck sedan OK. 

8. ”Ny” visas i fönstret, står det annat tryck på + tills ”Ny” visas, tryck sedan OK. 
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9. ”Av” och ”OFF” visas i fönstret, står det annat så tryck på + tills ”Av” och ”OFF” visas, tryck sedan 

OK. 

10. ”TIMME” visas, tryck på + eller – till den tid ni vill att backspolningen skall sluta t.ex. 1.00, tryck 

sedan OK. 

11. ”MINUT” visas, tryck på + eller – till den tid ni vill att backspolningen skall sluta, tryck 1.20 tryck 

sedan på OK. 

12. Välj dag med + eller – och tryck sedan OK. 

13. Tryck på + eller – tills ”SPARA” visas, tryck sedan på OK.   

14. ”Ny” visas i fönstret, står något annat så tryck på + tills det står ”Ny”, tryck sedan OK. 

15. ”Pa” syns i fönstret och ”ON” visas, om det står annat, tryck på + tills ”Pa” och ”ON” visas. Tryck 

sedan OK. 

16.  ”TIMME” visas, tryck på – eller + till den tid ni vill att backspolningen skall börja t.ex. 1.00, tryck 

sedan OK 

17. ”MINUT” visas, tryck på – eller + till den tid ni vill att backspolningen skall börja, tryck sedan OK. 

18. Välj dag med + eller – och tryck sedan OK. 

19. Tryck på + eller – tills ”Spara” visas, tryck sedan OK. 

20. ”Ny” visas i fönstret, står det annat tryck på + tills ”Ny” visas, tryck sedan OK. 

21. ”Av” och ”OFF” visas i fönstret, står det annat så tryck på + tills ”Av” och ”OFF” visas, tryck sedan 

OK. 

22. ”TIMME” visas, tryck på + eller – till den tid ni vill att backspolningen skall sluta t.ex. 1.00, tryck 

sedan OK. 

23. ”MINUT” visas, tryck på + eller – till den tid ni vill att backspolningen skall sluta, tryck 1.20 tryck 

sedan på OK. 

24. Välj dag med + eller – och tryck sedan OK. 

25. Tryck på + eller – tills ”SPARA” visas, tryck sedan på OK.   

26.Tryck på + eller – tills ”SLUT” visas, tryck sedan på OK. Tiden visas nu igen. 

 

 

Nu visas tiden igen. Ska ytterligare returspolningsdagar läggas in fortsätter man bara en runda till enl. 

ovan! 

Kontroll av programmeringen 
 

1. Tryck på ”MENU” (knapp H), ”PROGRAM visas, tryck OK. 
2. Tryck på + eller – tills ”KONTROLLERA” visas, tryck OK. 
3. ”MANDAG” visas, klicka på OK. Om det är något programmerat visas detta, annars är det 

tomt. ”NASTA” visas, gå vidare genom hela veckan genom att trycka på OK tills ”SLUT” visas, 
tryck på OK igen. 

4. Tryck på + eller – tills ”SLUT” visas, tryck sedan OK. 
 
 
 

Ring oss om det är några problem, så hjälper vi dig! 
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