
3-Phase Eagle kontrol boks omkoblingsinstruksjon
(400 VAC / 50Hz)  

220-240VAC line to Neutral

 Montert i IQ boks, men må flyttes!!

Rød jumper ledning (+/- 7cm) 
2stk. 2-pin Metallasker/Power jumper 

Kablingsillustrasjon for 3-fasetilkobling
Kontrollboksen krever modifikasjoner når du bruker 3-fasetilkoblingen som illustrert ovenfor. Følgende 
instruksjoner SKAL utføres før strømmen til badet blir påslått!

Ved omkobling til 3-fas 380/400 volt med null leder + jord er det svært viktig at dette skjema følges 100%. 

Det kan skade badet om man kobler feil.

Dette er den beste fordelingen for jevn belasting.

380/400 volt omkobling av Limelight og Highlife serien. Instruksjonen må følges helt nøyaktig! Gjør man ikke det risikerer man 400 volt 
direkte til pumper og utstyr som da umiddelbart vil gå i stykker. Garanti på utstyret og badet vil da opphøre. HotSpring kan ikke koble om til 

400 volt. Dette må utføres av autorisert elektriker som beskrevet i dette dokumentet. 
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50Hz Eagle Control Box 

Steg 1        Steg 2

Steg 3 Steg 4 

Fjern metallasker 4 & 5 og 6 & 7 på 
den grå rekkeklemmen.

Reinstaller metallasker mellom 1 & 2 
og 3 & 4  på rekkeklemmen.

Fjern rød jumper ledning (Se bilde 
steg 1) fra 2 & 6 på rekkeklemmen. 

Reinstaller rød jumper ledning 
inn på 4 & 7 på rekkeklemmen. 

Løsne metallbeslag.  
På relekortet; fjern jordingsskruen for å 
fjerne/løsne metallbeslaget helt.

Steg 5 Steg 6 Steg 5 

Bilde til høyre illustrerer boks før 

omkobling.

VIKTIG! Metallasker 

må presses helt ned.



Steg 7 

Fjern ALLE interne sammenkoblingsledninger fra relekort og hovedkort. 
Det er 2 svarte, 1 hvit og 1 rød ledning. 

Installer ledningene på nytt som følger: 

Rele Kort Ledning Farge Hoved 
J8 Svart #1 J23
J11 Hvit J25
J5 Svart #2 J21
J7 Rød J22

Steg 8 

Reinstaller metallbeslag. 

Sett på plass igjen og fest skruene. (se trinn 5 for skrueplassering). Dette fullfører konverteringsinstruksjonene.

MERK: Kontroller at grunningspunktet er ordentlig strammet og ikke berører tilstøtende komponenter. MERK: 
Kontroller at ledningene er ført vekk fra skarpe metallkanter.

MERK: Kontroller at metallasker (Steg 1 & 2) er skikkelig presset på plass.  

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte vår tekniske supportavdeling. 
HotSpring Massasjebad AS 
Ramstadsletta 8 - Høvik
Tlf: 67 53 01 00

Bildet over viser riktig reinstallering av ledningene.

Steg 8




