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Ubbink Poolmax TP-pumps are supplied with a plug with earth leakage circuit breaker (FI) as standard.  The power supply cable must be replaced for the operation of the 
pump via the power plug of a time switch clock or a switch box with time switch clock with power plug. Please, read these operating instructions thoroughly and keep them 
for correct replacement of the power supply cable. 

  Cable set Poolmax TP25/35/50 Cable set Poolmax TP75/120/150

Article number 7534149 7534150

Cable length 1.5 m 1,5 m

Cable type H05RN-F 3*0.75mm2 H05RN-F 3*1.00mm2

Power plug Hybrid E&F (HL-28 Rainproof) Hybrid E&F (HL-28 Rainproof)

Safety instructions

• The replacement of the power supply cable at the Poolmax TP pump must be carried out exclusively by an approved electrician.
• The cross section dimension of the power supply cable must not be reduced. The cable must be at least of the type H05RN-F 3*0.75 mm2 for Poolmax TP25/35/50 and H05RN-F 3*1.00 

mm2 for Poolmax TP75/TP120/TP150.
• The power supply of the device must be carried out  via an earth leakage circuit breaker (FI-switch) with < 30 mA nominal fault current in accordance with the European safety 

standards. 
• Do not cut o�  the safety plug with earthing from the power supply cable and also do not shorten the power supply cable of the  device. The guarantee becomes invalid if this is not 

observed.
• If the power supply cable or the power plug is damaged, the device must be taken out of operation immediately to avoid any danger.

Replacement of the power supply cable

• Separate the pump from the power supply
• Open the cover of the control box (Figure 1) on the pump
• Take o�  the connection of the 3 power supply wires (Figure 2)
• Loosen the inner and outer cable locking � xture (Figures 3 +4)
• Carefully pull out the power supply cable from the cable bushing (Figure 5)
• Insert the power supply cable of the cable set (Figure 6)
• Fasten the inner and outer cable locking � xture (Figures 7 +8)
• Connect the 3-wire power supply cable (Figure 9)

Brown/black= Live wire
Blue = Neutral wire 
Green-yellow = Protective wire

• Insert the seal and close the control box with the cover (Figure 10)
• The pump is now ready for operation via time switch clock or switch box with time switch clock.

Guarantee

The guarantee for your Poolmax TP-pump does not become invalid under the precondition that the replacement of the power supply cable and other maintenance work has been 
carried out provably by an approved specialist electrical company.

1 Operating instruction cable set Poolmax TP25/35/50/75/120/150

Ubbink Poolmax TP-pumps are supplied with a plug with earth leakage circuit breaker (FI) as standard.  The power supply cable must be replaced for the operation of the 
pump via the power plug of a time switch clock or a switch box with time switch clock with power plug. Please, read these operating instructions thoroughly and keep them 
for correct replacement of the power supply cable. 

Guarantee

The guarantee for your Poolmax TP-pump does not become invalid under the precondition that the replacement of the power supply cable and other maintenance work has been 

Safety instructions

Correct disposal of this product
This symbol points out inside the EU that this product must not be disposed via domestic waste. Old devices contain valuable materials for recycling, which should 
be passed on to recycling and not harm the environment or human health due to uncontrolled waste disposal. Please, dispose the old devices therefore via suitable 
collecting systems or send the device for disposal to the place you bought it from. This will then pass on the device to recycling.

Replacement of the power supply cable
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Ubbink Poolmax TP-pompen worden standaard geleverd met een aardlekschakelaar. Voor het gebruik van de pomp via een netstekker met een tijdschakelklok resp. een 
schakelkast met tijdschakelklok met netstekker is het nodig de stroomkabels te vervangen. Lees deze gebruiksaanwijzing over het correct vervangen van de stroomkabel 
aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u deze altijd bij hand heeft indien nodig.

  Kabelset Poolmax TP25/35/50 Kabelset Poolmax TP75/120/150

Art.-Nr. 7534149 7534150

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Kabeltype H05RN-F 3*0.75mm2 H05RN-F 3*1.00mm2

Netstekker Hybride E&F (HL-28 rainproof) Hybride E&F (HL-28 rainproof)

Veiligheidstips

• Het vervangen van een stroomkabel van de Poolmax TP pomp mag enkel door een erkende elektromonteur worden uitgevoerd. 
• De afmetingen van de dwarsdoorsnede van de stroomkabel mogen niet gewijzigd worden. De kabel moet voor Poolmax TP25/35/50 ten minste van het type H05R—F 3*0,75 mm2 

zijn en voor Poolmax  TP75/TP120/TP150 van het type H05RN-F 3*1,00 mm2. 
• In overeenstemming met de Europese veiligheidsvoorschriften dient de stroomvoorziening van het apparaat via een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) met  <  30mA nominale 

lekstroom geregeld te worden.
• Snijd nooit de netaardeschakelaar van de stroomvoorzieningskabel af en maak ook het netsnoer van het apparaat niet korter.  Wanneer u zich hieraan niet houdt, vervalt de 

garantie.
• Als de stroomkabel resp. de netstekker beschadigd is, moet het apparaat direct uitgeschakeld worden om mogelijke gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Vervangen van de stroomkabel

• Koppel de pomp los van op de stroomvoorziening.
• Maak het deksel van het bedieningskastje op de pomp open (afb. 1)
• Maak de verbinding van de 3 stroomaders los (afb. 2)
• Maak de binnenste en de buitenste kabelvergrendeling los (afb. 3+4)
• Trek de stroomkabel voorzichtig uit de kabeldoorvoering (afb. 5)
• Plaats de stroomkabel  van de kabelset  (afb. 6)
• Maak de binnenste en de buitenste kabelvergrendeling vast (afb. 7+8)
• Sluit de 3–aderige stroomkabel aan (afb. 9)

bruin/zwart= stroomvoerende leiding
blauw= nulleider 
groen-geel=aardlekschakelaar

• Plaats de pakking en sluit het bedieningskastje af met het deksel  (afb. 10)
• De pomp is nu klaar om gebruik te worden met een tijdklok resp. met een schakelkast met tijdklok.

Garantie

De garantie voor uw Poolmax TP pomp blijft gelden op voorwaarde dat de stroomkabels en de overige onderhoudswerkzaamheden aantoonbaar uitgevoerd werden door een erkend 
elektromonteur. 

3 Gebruiksaanwijzing kabelset Poolmax TP25/35/50/75/120/150

Correcte afvalverwerking van dit product
Binnen de EU wijst dit symbool erop, dat dit product niet als huisvuil mag worden weggegooid. Oude apparaten bevatte waardevolle recyclebare materialen die nog 
wel eens gebruikt kunnen worden en ook moeten worden gescheiden om het milieu resp. de menselijke gezondheid niet door ongecontroleerde afvalverwerking te 
schaden. Lever oude apparaten daarom in bij de geschikte verzamelsystemen of zend het apparaat ter verwerking naar de plaats waar u het hebt gekocht. Daar zal dan 
worden gezorgd voor een goede verwerking van het apparaat.

Ubbink Poolmax TP-pompen worden standaard geleverd met een aardlekschakelaar. Voor het gebruik van de pomp via een netstekker met een tijdschakelklok resp. een 
schakelkast met tijdschakelklok met netstekker is het nodig de stroomkabels te vervangen. Lees deze gebruiksaanwijzing over het correct vervangen van de stroomkabel 
aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u deze altijd bij hand heeft indien nodig.

Garantie

De garantie voor uw Poolmax TP pomp blijft gelden op voorwaarde dat de stroomkabels en de overige onderhoudswerkzaamheden aantoonbaar uitgevoerd werden door een erkend 

Veiligheidstips

Vervangen van de stroomkabel
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