
SPAR PÅ STRØMMEN                       Dato 07.09.2022 

Det er ikke nogen hemmelighed at elpriserne er steget markant det seneste halve år. Vi har her et 

par forslag til at spare på strømmen, når kulden rammer og det bliver dyrt at have spaen kørende.  

Hvis man ønsker at bruge spaen hen over de kolde måneder, kan man overveje flere ting: 

- Investere i en ekstern varmepumpe. 

- Ekstra Skandinavisk isolering. 

- Måtter under spaen. 

- Hvor ofte bruges spaen? Det kan muligvis betale sig at skrue ned for den imellem badning. 

- Lad vær med at benytte Blower/Lufbobler funktionen. Der er ikke varme på luften, den vil 

derfor nedkøle vandet. 

- Sørg altid for at termocover er lukket når spaen ikke benyttes. 

- Sørg for at filtercyklus varighed passer til vintersæson og ikke stadig kører på 

sommerindstillinger (fx 2x4 timer). 

 

Minimalt strømforbrug i de kolde måneder: 

Hvis man ønsker minimalt strømforbrug og ikke har tænkt sig at bruge spaen i de kolde måneder, 

anbefaler vi stadig at man beholder vandet i, og lader spaen være tændt. Vi anbefaler ikke at man 

tømmer sin spa, da der er stor chance for, at der stadig ligger vand i rør og pumper. Vand i en 

slukket spa kan medføre frostsprængninger når frosten rammer. Dertil hører også, at pakninger i 

en tom spa kan tørre ud. En tømt spa med frostsprængninger og udtørrede pakninger dækkes ikke 

under garanti. 

- Vandet beholdes i spaen men indstillingerne sættes så strømforbrug og vedligeholdelse af 

vand kører på minimalt. 

- Spaens to filtercyklus sættes til at køre 30 minutter hver. 

- Spaen skal stå i Range Down. I Range Down kan temperaturen sættes mellem 10 og 37 

grader C. 

- Spaen indstilles nu til Rest Mode. I Rest Mode vil spaen kun varme vandet i de perioder 

filtercyklus kører. Du indstiller nu spaen til 10 grader C. 

- Temperaturen på 10 grader C er det mindste du kan sætte spaens temperatur til at være. 

- OBS. Spaen har et frostsikringsprogram indbygget, der sikrer at den vil begynde at varme 

hvis den ryger under 8 grader C. 

- Når en spa står med koldt vand, og ingen bruger den, vil der være minimal vedligeholdelse. 

Det er dog stadig nødvendigt at tjekke op på vandet i ny og næ, for at sikre det ikke blive 

snavset, skævt i balancen eller tilstoppet i filter. 

Der er videoguides til flere af de overnævnte indstillinger: 

- Range Down: https://www.youtube.com/watch?v=xuxiymEDjm4&t=1s  

- Rest Mode: https://www.youtube.com/watch?v=Yo0u0CyfhLk  

- Filter Cyklus: https://www.youtube.com/watch?v=2SXbOKIYFsE  
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