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Elektrisk installationsanvisning
LA Spas, MSPA-pack Chip 551, 2- och 3-pumpsversioner.

Allmänt:

Matarledning till spa-anläggningen skall vara dimensionerad för 3 fas, 400/230V, 16 A, 
50 Hz. Säkringar skall vara av kategori ”trög”. Inkoppling skall föregås av jordfelsbyrtare 
och allpolig arbetsbrytare. Placering av arbetsbrytare, dimensionering och förläggning 
av matarledning skall uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter. Installation skall utföras av 
behörig elinstallatör.

Demontera frontluckan som täcker apparatutrymmet. Frontluckan är den panelen som är märkt med 
en varningsskylt.

Ta bort locket till den blå styrboxen.

Demontera den svarta skyddskåpan över kretskortet. För att kunna demontera kåpan måste 
kontakterna till interna kopplingar tas bort. Oberservera hur dessa är placerade och åt vilket håll de är 
vända. Kåpan är fäst med 2 st skruvar i nederkant. När dessa lossats, vik ut kåpan och haka av den från 
ovankanten.

Demontera byglingar för enfasanslutning. Byglingarna är kopplade med flatstiftskabelskor 
mellan plintarna 39-58 och 59-60. Dessa två skall alltid tas bort. Byglingen mellan 57-91 skall också tas 
bort om spa-anläggningen INTe är utrustad med pump 3 eller luftblåsare. Om pump 3 och/eller luftblåsare 
är installerad skall kabeln som är ansluten på 91 flyttas till 58, så att byglingen istället blir mellan 57-58.

Koppla in matarledningen på plintarna L1, L2, L3, N och Pe i styrboxen Fasföljden saknar bety-
delse. I höger respektive vänster hörnas nederkanter på spakabinettet (sett från styrboxen) finns genomför-
ingshål där matarledningen kan genomföras in i apparatutrymmet. 

Ställ in ”jumpersettings”. På kretskortets högra sida finns 8 st ”jumpers”, små svarta flyttbara byglar 
som kan sättas i två olika lägen, vänster och höger. Jumper 1 och 2 ställs in efter hur spa-anläggningen är 
utrustad. 
Jumper 1 skall sitta åt vänster om pump 3 är installerad och åt höger om pump 3 INTe är installerad.
Jumper 2 skall sitta åt vänster om luftblåsare är installerad och åt höger om luftblåsare INTe är installerad.
Jumper 6 skall sitta åt vänster om luftblåsare är installerad och åt höger om luftblåsare INTe är installerad

Därefter skall jumpers 3-5 och 
7-8 sitta enligt följande:

Jumper 3 - vänster
Jumper 4 - höger
Jumper 5 - höger
Jumper 7 - höger
Jumper 8 - höger

Kontrollera värmeelementets inkoppling. Om fasledaren till värmaren (skruvansluten nere till 
vänster på kretskortet) är ansluten till plint 63, flyttas den till plint 44 bredvid.

Återmontera den svarta skyddskåpan över kretskortet. Haka på kåpan i ovankanten, vik ner 
den över kretskortet och skruva fast de 2 skruvarna. Återinkoppla därefter de interna kablarna och se till att 
dessa kommer på rätt plats och är vända åt rätt håll.

Sätt tillbaka locket på styrboxen.

Den elektriska inkopplingen är nu klar. Se till att spa-anläggningen är vattenfylld innan spän-
ningen slås till. Funktionsprova och programmera utrustningen med hjälp av instruktionsboken. Återmontera 
frontluckan till apparatutrymmet.

Se även ritning och beskrivning på baksidan.

Pump 3 installerad
Luftblåsare installerad
Pump 2 installerad

Pump 1 - 9 A 
Pump 2 - 9 A
Pump 3 - 9 A

Jumper 1
Jumper 2
Jumper 3
Jumper 4

Pump 3 eJ installerad
Luftblåsare eJ installerad
Pump 2 eJ installerad

Pump 1 - 12,9 A
Pump 2 - 12,9 A
Pump 3 - 12,9 A

Jumper 5
Jumper 6
Jumper 7
Jumper 8

400/230 VAC 50 Hz,
3x16A

Stift   1       2       3 Stift   1       2      3
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Jumpersettings för anslutning till 3-fas, 400/230 V 50 Hz
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DESCRIPTION

PRINT DATE:

LOGICIEL:

FICHIER :

Options:

ID Number:

Model:

PUMP #1

Model: Options:

SERIAL # :

HEATER

OZONE

PUMP #2

ID NUMBER

INPUT 230VAC 50Hz
16/32A 1PHASE / 16A 3PHASES

LIGHTS

WARNING:
BEFORE OBTAINING ACCESS TO TERMINALS,
ALL SUPPLY CIRCUITS MUST BE DISCONNECTED

ENCLOSURE:
IPX5

THE UNIT SHOULD
BECONNECTED
TO A SWITCH
INTENDED TO
DISCONNECT ALL
POLES FROM THE
SUPPLY

3-74-7053

MC-MP-P122-P212-P312-O2-CP2 NE-A12-A22-LS-HR-RTC-IR-AU12-JJM-CE-LA4

MC-MP-P122-P212-P312-O2-CP2 NE-A12-A22-LS-HR-RTC-IR-AU12-JJM-CE-LA4

12.9A

16A

0.4A

12.9A 12VAC 2A

3-74-7053BLOWER
PUMP #3

4.9A
12.9A

AC INPUT
USE COPPER CONDUCTORS ONLY

DO NOT REMOVE THE BOARD FROM THE
ALUMINUM BACKPLATE FOR SERVICE

CIRC. PUMP 0.5A

FIBER BOX 0.3A

AUXILIARY 0.2A

- In 1 phase x 16A AC supply, if a Circulation Pump is not
installed (Low level PS=0), Pump 2 and Pump 3 must be 9A or less.
- It is the manufacturer responsibility to select the pump adequately.
- It is the manufacturer responsibility to set the Jumpers adequately.
- Non-respect of this warning will overload and may trip the input breaker.

WARNING

Ta bort ev. byglingar mellan plint 59 - 60, plint  39 - 58 och plint 57 - 91*. 
*Om systemet är utrustat med pump 3 och/eller luftblåsare skall ledaren som är ansluten till 
plint 91 flyttas till plint 58 så att byglingen blir mellan 57 - 58.

Vid borttagning av den svarta skyddskåpan över 
kretskortet måste kontakterna till interna kopplingar 
tas bort. Notera noga dess placering och åt vilket 
håll de är vända.

3.

4.

5.

5. 4.

Matarledning skall vara dimensionerad för 3 faser, 400/230 V, 16 A, 50 Hz
Inkopplingen skall föregås av jordfelsbrytare och allpolig arbetsbrytare.

Fasföljden saknar betydelse då samtliga ingående komponenter drivs med 1-fas och 
kan således ej gå i fel riktning.

7. Värmeelementets inkoppling. Om fasledaren är ansluten till plint 63, 
flyttas den till plint 44

6. ”Jumpersettings”. Ställ in de små svarta byglingarna så att de över-
ensstämmer med spa-anläggningens utrustning och inkoppling. Se 
inställningsschema under punkt 6 på framsidan.


