
HANDLEIDING

NOT210511_SalTliNe DuO_Nl

Saltline Duo - electrolyser

NL



2

VeiliGHeiDSiNSTRuCTieS eN iNSTallaTieaDVieZeN
LEES EN VOLG NAUWGEZET ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT MATERIAAL GAAT 

INSTALLEREN EN GEBRUIKEN

!
In deze handleiding verwijst dit symbool naar een VERWITTIGING.
Het maakt u attent op het risico dat het materiaal beschadigd raakt of op ernstige letsels voor 
personen. Deze verwittigingen MOETEN ALTIJD worden opgevolgd!

Om de kwaliteit van zijn producten te verbeteren behoudt de fabrikant zich het recht voor om de 
kenmerken van zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

!  KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK

Controleer of de configuratie van de technische ruimte in overeenstemming is met de op het ogenblik van 
installatie in het desbetreffende land geldende normen. Het elektriciteitskastje moet met name beveiligd zijn 
door een differentieelschakelaar van maximaal 30 mA met een contactopeningsafstand van minstens 3 mm 
op alle polen. Mag niet worden verward met de differentieelschakelaar van 300 tot 500 mA die de gehele 
woning beveiligt. In geval van twijfel dient u contact op te nemen met een gekwalificeerd elektricien die 
de volledige installatie van uw technische ruimte zal controleren. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd 
door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met de elektrische normen die op het moment van 
inbedrijfstelling van toepassing zijn in het land waar het apparaat wordt geïnstalleerd.

De elektrische voedingskabels moeten beschermd zijn tegen elke incidentele beschadiging. Een beschadigde 
kabel moet onmiddellijk en uitsluitend door een originele kabel worden vervangen. Kabels mogen nooit 
worden ingekort noch verlengd.

Voor een interventie op het apparaat moet de elektrische voeding worden afgesloten. Breng geen wijzigingen 
aan aan het apparaat. Wijzigingen kunnen het apparaat beschadigen of gevaar voor mensen betekenen. 
Alleen een gekwalificeerd persoon mag interveniëren wanneer zich een defect voordoet of om het onderhoud 
op het apparaat uit te voeren.

Dit apparaat mag alleen voor privézwembaden worden gebruikt.

Het moet in een droge, goed verluchte ruimte worden geïnstalleerd waar badgasten er niet bij kunnen.

De bus met pH-vloeistof ter verbetering van de pH moet op een redelijke afstand van het elektriciteitskastje 
worden geïnstalleerd. De bus moet hermetisch gesloten blijven. U moet de instructies op de verpakking van 
chemische stoffen goed lezen alvorens deze producten te verplaatsen en te gebruiken.
De slangen en accessoires die in aanraking komen met chemische producten moeten voor elk onderhoud 
worden geleegd en met water worden gereinigd.

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN AANLEIDING GEVEN TOT BESCHADIGING 
VAN HET APPARAAT EN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN VAN PERSONEN.

De in deze handleiding gegeven veiligheidsaanwijzingen zijn niet exhaustief. Zij geven een overzicht van 
de meest voorkomende risico’s bij het gebruik van elektrische apparatuur in de buurt van water. Bij het 
installeren en gebruik van het apparaat moet men voorzichtig zijn en zijn gezond verstand gebruiken.
Stel dit apparaat nooit in werking terwijl de kleppen gesloten zijn of de filtering is uitgezet.

Bewaar dit document op een veilige plaats die door iedereen gekend is, zodat het later 
nog kan worden geraadpleegd.
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1.TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen (H-L-D) 380 mm x 270  mm x 110 mm

Gewicht 7 kg

Voeding 230v AC +/-10% 50Hz

Modellen 040 060 090 140
Energieverbruik naargelang het model 40 W 95 W 145 W 200 W

Minimaal/maximaal debiet in de cel 100 l/h -450 : l/h

Maximale druk 3 bars

Debiet van de pomp 1,6 l/h (0,027 l/mn)

Maximale tegendruk 1,5 bars

Meetschaal 0  14 pH

Precisie van de meting +/ 0,1 pH

Bedrijfstemperatuur 0°C  45°C

Beveiliging IP X2

2.INHOUD VAN DE VERPAKKING
• 1 Elektronisch kastje.
• 1 Set voor bevestiging aan muur.
• 1 Cel en alle hydraulische verbindingen naargelang het model van de cel.
• 1 pH-sonde.
• 2 ondersteuningskragen.
• 1 injector Ø ½ .
• 1 sondehouder Ø ½ .
• 2 m soepele slang.
• 2 m stijve buis.
• 1 aanzuigzeef.

iN OPTie OF NaaRGelaNG De VeRSie:
•  1 debietdetector met te kleven T-stuk ¾  of ondersteuningskraag. 
• 1 POOL–AARDING + ondersteuningskraag ½
•  Bufferoplossing pH 7. 
•  Bufferoplossing pH 4.
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3.INSTALLATIE

VOORDAT U HET APPARAAT INSTALLEERT, DIENT U NA TE GAAN OF:

• Alle hydraulische uitrustingselementen in goede staat zijn en van het correcte formaat zijn. 
Het debiet van de filterpomp, de capaciteit van het filter en de diameter van de leidingen 
moeten hoe dan ook worden gecontroleerd.

• De technische ruimte moet droog en goed verlicht zijn, moet beveiligd zijn tegen regen, 
opspattend water en UV-straling (maximale omgevingstemperatuur voor gebruik: 45°C).

• Als er een pH-regelapparaat aanwezig is, moet de bus met pH-corrector op een voldoende 
afstand staan van elektrische apparatuur en van eventuele andere chemische producten.
Het niet opvolgen van deze regel kan aanleiding geven tot een abnormale oxidatie van de 
metalen onderdelen en zelfs tot onherroepelijke beschadiging van het apparaat.

Het elektronisch kastje met accessoires moet volledig in overeenstemming met het volgende 
installatieschema worden geïnstalleerd:

Figuur 1

Elektronisch 
kastje 

Filterkoffertje
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pH injectie
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Bus met corrector 
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pH-connector
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aanzuigzeef

Kabel van cel

Naar 
injectieklep

Ingang luik Debietdetector

Figuur 2

3.1.ELEKTRONISCH KASTJE
• Kies een makkelijk toegankelijke plek in de buurt van het elektriciteitskastje van het 

filtersysteem. Installeer het elektronisch kastje in horizontale stand en op voldoende 
afstand van het zwembad in overeenstemming met de reglementaire afstanden van het 
desbetreffende land. Het kastje mag niet worden afgedekt.

• Sluit het elektronisch kastje permanent aan op het elektrisch kastje van het filtersysteem en 
het wordt gestuurd door het pomprelais. Gebruik geen verlengdraad. Sluit het apparaat niet 
aan op een stopcontact. De differentieelschakelaar moet vooraf worden uitgezet. 
Controleer of het elektronisch kastje wordt uitgeschakeld wanneer de filterpomp stopt.

• Een eventueel contact tussen het elektronisch kastje en het water van het zwembad kan 
aanleiding geven tot gevaar voor elektrocutie.

3.2.INSTALLATIE VAN DE CEL
De cel is het laatste element voor de opvoer (na het filter, de verwarming, enz.). De richting waarin 
het water in de cel stroomt wordt aangegeven door een pijl, maar de positie moet hoe dan ook in 
overeenstemming zijn met het schema van bovenstaande Figuur 1 (mogelijke positie van de cel). 
Bevestig de cel op de retourleiding door middel van demonteerbare koppelingen.

GEBRUIK GEEN ELEKTRISCHE VERLENGDRAAD TUSSEN DE CEL EN HET KOFFERTJE.

3.3.DE DEBIETSENSOR INSTALLEREN (optie naargelang het model)
De debietsensor moet uw cel beschermen wanneer de waterstroom via de cel wordt onderbroken.

De DeBieTSeNSOR MONTeReN
• Installeer de in horizontale stand te monteren T ¾ op de leiding; stroomopwaarts en op 

minder dan 2 m van de cel zonder klep tussen de cel en de sensor.
• Bevestig de debietsensor met een schroef en let op de stroomrichting (Pijl op de sensor).
• Sluit de sensor aan op de kaart zoals is aangegeven in onderstaande Figuur 3:
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Figuur 3

 ALS U DE DEBIETSENSOR INSTALLEERT (OPTIE) OF NIET INSTALLEERT, MOET U 
DE ELECTROLYSER OPNIEUW CONFIGUREREN. DAARVOOR VERWIJZEN WIJ U 

NAAR § 6.2.5.6. DE DEBIETSENSOR ACTIVEREN OF UITZETTEN.

NIET VERGETEN: HET WORDT TEN ZEERSTE ONTRADEN OM GEEN DEBIETSENSOR 
TE INSTALLEREN (KANS DAT DE CEL WORDT VERNIELD - EXPLODEERT)

 DEZE AANSLUITINGEN EN INGREPEN MOETEN DOOR EEN PROFESSIONAL 
WORDEN UITGEVOERD.

3.4.DE FUNCTIE AFDEKKING OF LUIK INSTALLEREN
Als u een automatisch afdeksysteem (luik) voor uw zwembad gebruikt, bestaat de mogelijkheid 
om het openen/sluiten van deze afdekking telkens automatisch aan uw electrolyser te signaleren.

Daarvoor dient u het volgende te doen:
• Lokaliseer in het elektriciteitskastje van het automatische luik de eindschakelaar (een droog 

contact, zonder voeding). Sommige producenten van luiken duiden dit contact speciaal aan 
voor de aansturing van electrolysers. Dit contact moet van het Normaal Open type zijn. (NO)

• Verbind de klemmen van het droog contact (NO) via 1 kabel met 2 stroomdraden van kleine 
doorsnede met het klemmenblok van de elektronische kaart in het regelkastje van de 
electrolyser, zoals aangegeven op onderstaande Figuur 4.

Debiet
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Figuur 4

• Zie § 6.2.5. Functie afdekking of luik om deze functie te gebruiken.

 DEZE AANSLUITINGEN EN INGREPEN MOETEN DOOR EEN PROFESSIONAL 
WORDEN UITGEVOERD.

3.5.INSTALLATIE VAN PH-SONDE

 ATTENTIE: DE SONDE IS VAN GLAS EN OVERDEKT MET EEN EPOXYBUIS. DEZE SONDE 
IS DUS ZEER BROOS EN MOET MET DE NODIGE VOORZICHTIGHEID WORDEN 

BEHANDELD. EEN KAPOTTE SONDE WORDT NIET DOOR DE GARANTIE GEDEKT.

De pH-sonde is een belangrijk orgaan voor de goede werking van de regeling. Zij moet op de 
opvoerleiding na het filter en voor om het even welk verwarmingssysteem en zoutelektrolyser worden 
geplaatst. 
De sonde wordt bij voorkeur rechtop geplaatst (de kabel naar boven, zie het onderstaande schema). 
Controleer of de gekozen installatieplaats toelaat dat de sonde met de aansluitkabel van 5 m makkelijk 
op het bedieningskoffertje kan worden aangesloten. 
Plaats de sondedrager op een T met schroefdraad (schroefdraad 1/2") of op een ondersteuningskraag 
waarvan de diameter is aangepast aan het overige loodgieterijwerk; de dichtheid moet worden 
gegarandeerd met teflon of een andere gepaste afdichtingspasta.

 

Luik/ 
afdekking

Stroomrichting van 
het water

Stroomrichting van 
het water

Stroomrich-
ting van het 

water

Ideale montage van de pH-sonde

Verboden montage van de pH-sonde

Verboden montage van de pH-sonde
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3.6.INSTALLATIE VAN INJECTIEKLEP

ATTENTIE: HET CORRECTORPRODUCT IS EEN CHEMISCH PRODUCT. ALLE 
NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DERGELIJKE PRODUCTEN 

DIENEN TE WORDEN GENOMEN: VEILIGHEIDSBRIL, HANDSCHOENEN, …

De injectieklep moet verticaal of horizontaal als laatste worden gemonteerd op het opvoercircuit, 
na een eventueel verwarmingssysteem of systeem voor waterbehandeling door middel van 
zoutelektrolyse of injectie met vloeibare chloor.  Bij een installatie met injectie van vloeibare chloor 
moet er minimaal 1 meter worden gelaten tussen de twee pijpen.

ATTENTIE, HET IS VAN BELANG DAT OP HET OPVOERCIRCUIT NA DE 
INJECTIEPIJP EEN KLEP WORDT VOORZIEN VOOR EVENTUEEL 

ONDERHOUD (VERVANGING VAN DE INJECTIEMOND).

• De aanzuigzeef aansluiten op de pH-pomp met de meegeleverde soepele slang. Respecteer 
de richting van de pijlen op de kap van de pH-pomp.

• Schroef de injectieverbinding op de ondersteuningskraag en sluit daarna de uitgang van de 
pH-pomp met de meegeleverde stijve buis aan op de injectieverbinding.

3.7.INSTALLATIE VAN POOL-AARDING (optie naargelang het model)

Wij raden aan om een POOL-AARDING te installeren om door de waterstroming gegenereerde 
stoornissen te voorkomen. Deze elektrode voor de aarding van het water in het zwembad kan:

• Lekstromen voorkomen die elektrische stoornissen kunnen veroorzaken.
• De bekleding en de schaal van het zwembad beschermen… door corrosie en schadelijke 

afzettingen te voorkomen.

3.7.1.DE POOL-AARDING MONTEREN:

• Installeer de ondersteuningskraag ½ of de te kleven T ½ op de leiding.
• Schroef de elektrode op de T of de ondersteuningskraag vast.
• Bevestig op de daartoe voorziene kabelschoen een draad met een doorsnede van minimaal 

6 mm².
• Sluit de pool-aarding aan op een autonome aardingspin (niet meegeleverd), en houdt u hierbij 

aan de in de normen voorgeschreven specificaties.

MAAK HIERBIJ NOOIT GEBRUIK VAN DE AARDLEIDING VAN DE BESTAANDE 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE. DEZE AANSLUITINGEN EN INGREPEN MOETEN 

DOOR EEN PROFESSIONAL WORDEN UITGEVOERD.
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4.HET ZWEMBAD KLAARMAKEN EN PERIODIEKE CONTROLES

4.1.VOORZORGSMAATREGELEN

VOOR ZWEMBADEN DIE REEDS MET EEN ANDER SYSTEEM WERDEN BEHANDELD 
DIENT INFORMATIE TE WORDEN INGEWONNEN BIJ UW VERKOOPPUN OM NA TE 

GAAN WELKE PRODUCTEN OF SYSTEMEN COMPATIBEL ZIJN.

4.2.WATEREVENWICHT

OOK WANNEER HET EEN AUTONOOM SYSTEEM BETREFT MOET HET WATER OP 
GEREGELDE TIJDSTIPPEN WORDEN GEANALYSEERD OM DE PARAMETERS VAN 

HET WATEREVENWICHT TE CONTROLEREN EN OM DIE PARAMETERS 
EVENTUEEL BIJ TE STELLEN (NEEM CONTACT OP MET UW VERKOOPPUNT).

Eenheid Aanbevolen 
waarden Verhogen Verminderen

pH / 7,2 – 7,4
pH+ toevoegen of 
een automatisch 
regelsysteem gebruiken

pH- toevoegen of 
een automatisch 
regelsysteem gebruiken

TAC (alk-
aliciteit of 
buffercapa-
citeit)

°f (ppm) 8 – 15  
(80 – 150)

Corrector van alkaliciteit 
(Alca+ of TAC+) 
toevoegen

Zoutzuur toevoegen

TH 
(kalkgehalte) °f (ppm) 10 – 30  

(100 – 300)
Calciumchloride 
toevoegen

Een kalkhoudende 
complexvormer (Calci-) 
toevoegen of een 
decarbonisatie uitvoeren

Metalen (Cu, 
Fe, Mn…) mg/L ou ppm ± 0 /

Een metaalhoudende 
complexvormer 
toevoegen (Metal Free)

Om zeker te zijn dat het water een desinfecterende functie heeft, raden wij aan om het chloorgehalte 
boven een bepaalde waarde te handhaven:

Eenheid Aanbevolen 
waarden Verhogen Verminderen

Vrije chloor 
(zonder 
stabilisator)

mg/L ou ppm 0,5 – 1.,4 De chloorproductie 
opvoeren of de Boost-
modus gebruiken  
(§ 6.2.3)

De chloorproductie 
verminderen (§ 6.2.2)Vrije chloor 

(met 
stabilisator)

mg/L ou ppm 2,0 – 5,0
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4.3.STABILISATOR OF CYANUURZUUR
Het chloorstabilisatorgehalte van het zwembad controleren en aanpassen.

Eenheid Aanbevolen 
waarden Verhogen Verminderen

Stabilisator mg/L ou ppm < 30
Cyanuurzuur mag enkel 
worden toegevoegd 
wanneer het echt nodig is

Laat het zwembad 
gedeeltelijk leeglopen en 
vul het dan opnieuw bij

ATTENTIE: VOOR EEN BINNENZWEMBAD OF OVERDEKT ZWEMBAD IS HET 
GEBRUIK VAN STABILISATOR STERK AF TE RADEN.

N.B.: Sommige bekledingstypes (zoals o.a. polyester) zijn niet compatibel met de stabilisator 
(vraag raad aan uw onderhoudsfirma).

4.4.ZOUT
Om uw electrolyser correct te laten werken moet het zwembad altijd een bepaald zoutgehalte 
hebben. Het voor SALTLINE DUO aanbevolen zoutgehalte bedraagt 4,5 g/l of 4,5kg/m³ of 0,45 %. 
Daarvoor moet zout worden gebruikt dat in overeenstemming is met de norm EN 16401 en dat 
gegarandeerd geschikt is voor uw electrolyser. 

In de tabel van Figuur 5 wordt in kg aangegeven hoeveel kg zout moet worden toegevoegd om het 
zoutgehalte in uw zwembad op peil te houden.

Huidig 
zoutge-

halte 
 (kg/m³)

Inhoud van het zwembad (m³)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450 495 540

0,5 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480

1 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350 385 420

1,5 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

2 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

2,5 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

3 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

3,5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Figuur 5

Voorbeeld: Uw zwembad van 40 m3 heeft een zoutgehalte van 3,5 g/l (35 kg/m3; 0,35%) u moet 40 
kg zout toevoegen om de waarde van 4,5 g/l (45 kg/m3; 0,45%) te bereiken.

4.4.1.AANBEVELING:
Doe de hoeveelheid zout in éénmaal rechtstreeks in het zwembad; de filtering moet dan in werking 
zijn, de klep moet in de stand “circulatie” staan, de electrolyser moet uitgezet zijn tot het zout 
volledig is opgelost (ongeveer 24 uur).
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4.4.2.GOED OM TE WETEN:
• Het zout werd niet volledig verbruikt door uw electrolyser, er hoeft dus geen zout te worden 

toegevoegd, tenzij het water van het zwembad gedeeltelijk werd ververst (voorbeeld: 
schoonmaken van het filter, enz.).

• Zeewater bevat ongeveer 3,5 % zout (35 g/liter).
• In ziekenhuizen worden zoutoplossingen met een gehalte van ongeveer 0,6 g/l gebruikt 

omdat deze concentratie overeenstemt met die van het menselijk lichaam.

4.5.FILTERING
Om zeker te zijn dat het water in het zwembad zuiver en gedesinfecteerd is moet de filterduur correct 
worden ingesteld. Deze instelling moet in overeenstemming zijn met de volgende voorschriften: 

• De filtertijd is minstens gelijk aan de watertemperatuur in °C gedeeld door 2.
• Als de watertemperatuur te hoog is of als er druk gebruik wordt gemaakt van het zwembad 

raden wij aan om de filtertijd met 1 uur te verlengen per graad °C boven 24 °C.
• Boven 28 °C bedraagt de filtertijd 24 uur.

N.B.: Wij raden aan het water overdag te filteren, met name wanneer gebruik wordt gemaakt van 
het zwembad.

5.INBEDRIJF.0LING

CONTROLEER OF DE KLEPPEN EN MET NAME DE BY PASS KLEP VAN UW CEL 
(INDIEN DIE IS GEMONTEERD EN WORDT GEBRUIKT) GEOPEND ZIJN.

BIJ DE EERSTE INGEBRUIKNEMING DIENT U TE CONTROLEREN OF DE SONDE 
IS GEKALIBREERD.

• Controleer of het zoutgehalte ok is: 4,5 kg/m³ § 4.4
• Controleer de pH van het zwembad: 6.8 < pH < 7.2
• Stel de filtertijd in   § 4.5
• Ga na of het injectiecircuit correct is aangesloten 
• Druk de aan/uit-toets onderaan uw SALTLINE DUO in.
• Herconfigureer uw electrolyser als dit nodig blijkt wanneer de debietsensor is geïnstalleerd/

verwijderd  §6.2.5.6.
• Stel het productievermogen in   § 6.2.5
• Controleer of alle opties zijn geïnstalleerd (temperatuur, lege bus) 
• De injectiepomp aanzuigen § 6.3.3.4 
• Het volume van het zwembad instellen  §.6.3.2.1. 
• Kies het type van het correctorproduct § 6.3.2.2. 

N.B.: Als het water is ververst of als er een aanzienlijke hoeveelheid water werd toegevoegd, 
moet een schoktherapie worden toegepast (“shock chlorering”) en/of moet op uw electrolyser de 
“BOOST”-modus worden ingesteld. (Cf. § 6.2.3)
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6.GEBRUIK

6.1.BESTURINGSINTERFACE
Uw SALTLINE DUO is voorzien van 2 controle-interfaces:

• Een voor de elektrolysefunctie. (Cf. § 6.2)
• Een voor de instelling van de pH. (Cf. § 6.3)

Aan/uit van het 
elektrolysegedeelte

Controle-interface 
pH-gedeelte

Controle-interface 
elektrolysegedeelte

Aan/uit  
pH-gedeelte

Figuur 6

6.2.CONTROLE-INTERFACE ELEKTROLYSE

Weergave

Led Alarm
Leds voor  
de Productie

Leds 
Polariteiten

Figuur 7
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Toetsenbord

Toets Boost

Toets verhogen

Toets verminderenToets afdekking

Figuur 8

Toets Beschrijving

Om het productievermogen te verhogen.

Om het productievermogen te verminderen.

 
Om de ‘Boost’-modus te activeren of deactiveren.

  AFDEKKING
Om de modus afdekking aanwezig te activeren of deactiveren.

6.2.1.De elektrolyser aanzetten. 
De schakelaar aan/uit in de stand ‘I’ zetten

6.2.2.HET PRODUCTIEVERMOGEN INSTELLEN

Door een druk op de toets  of  toont de 
weergave van de leds met de waarde van de huidige 
instelling.

Druk nogmaals op de toets  of  om de 
ingestelde waarde te verhogen of verlagen. 

      

Nadat u gedurende 5 seconden niet op de toetsen 
hebt gedrukt, wordt het reële productiepeil getoond.
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6.2.3.DE BOOST-MODUS ACTIVEREN

6.2.3.1.Definitie
Met de Boost-modus kan gedurende een gecumuleerde periode van 24 uur filtertijd (rekening houdend 
met de filteronderbrekingen) automatisch het productieconsigne op het maximum worden ingesteld.

6.2.3.2.Aan-/Uitzetten

Druk op de toets  om de BOOST-functie te 
activeren. De led van de actieve polariteit knippert.

   of  

Druk nogmaals op de toets  om de functie uit 
te zetten.

N.B.:
• Zodra de Boost is beëindigd gaat het consigne terug naar de voor activering van de Boost 

ingestelde functie.
• De Boost-tijd kan niet worden ingesteld.

Opmerkingen:
• Als de functie afdekking/luik is geactiveerd terwijl een Boost aan de gang is, wordt de Boost 

uitgezet.
• De BOOST-functie kan niet worden geactiveerd als de functie Afdekking/luik reeds geactiveerd is.

 TERWIJL DE BOOST-FUNCTIE IS GEACTIVEERD MAG HET ZWEMBAD NIET 
HANDMATIG WORDEN OVERDEKT

• De BOOST-functie kan niet worden geactiveerd als het productieconsigne niet 

6.2.4.POLARITEITSINVERSIE
Uw electrolyser heeft een zelfreinigende functie voor de cel. Hiervoor wijzigt uw electrolyser tijdelijk 
de polariteit van uw cel. In sommige gevallen moet de inversieperiode worden gewijzigd of moet 
een geforceerde inversie worden uitgevoerd.

6.2.4.1.Geforceerde inversie
Met deze modus kan 1 polariteitsinversie op verzoek worden uitgevoerd.

Met een druk op de toetsen  en    wordt de 
inversiecyclus gestart. De groene en gele leds gaan 
tijdens deze cyclus afwisselend branden. Aan het 
einde van de cyclus blijft de groene toets branden als 
de aanvangskleur geel was, en andersom.

       

 of 
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6.2.4.2.Automatische inversie

De inversieperiode is standaard ingesteld op een duurtijd van vier uur. Uw electrolyser geeft deze 
inversie op dezelfde wijze aan als een geforceerde inversie.
N.B.: U kunt de inversietijd op uw electorlyser wijzigen.

 HIERVOOR MOET U WEL EEN BEROEP DOEN OP UW ONDERHOUDSFIRMA.

De plaats van de programmerings-Dip op de kaart.

Figuur 9

De schakelaars positioneren om de gewenste tijd te programeren (Cf. onderstaande figuur 10).

12h00 8h00 4h00 24h00

 

Inter 2 ON OFF ON OFF

Inter 1 ON ON OFF OFF

Figuur 10

6.2.5.AFDEKKINGS- OF LUIKFUNCTIE

6.2.5.1.Doel

Als u voor uw zwembad een afdekkingssysteem gebruikt (naar aanleiding van de wet van januari 
2003 op de veiligheid van zwembaden) moet de productie van het apparaat, wanneer het zwembad 
is afgedekt, worden verminderd om overproductie te voorkomen. Deze overproductie kan aanleiding 
geven tot verkleuring van de bekleding, tot corrosie van uitrustingselementen en tot ongemak 
tijdens het baden/zwemmen.

6.2.5.2.De functie activeren

Er zijn 2 modi om deze functie te activeren:
• een handmatige modus,
• een automatische modus.
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6.2.5.3.HANDMATIGE MODUS

Druk de toets   in om het aangegeven 
productievermogen van de electrolyser met 40% 
(standaard) te verminderen. De leds van het 
staafdiagram knipperen. Zij geven de waarde aan 
die is ingesteld voordat de afdekkingsfunctie werd 
geactiveerd.   

Druk nogmaals op de toets  om deze functie uit te 
zetten.

6.2.5.4.AUTOMATISCHE MODUS

Om de afdekkings-/luikfunctie automatisch te kunnen activeren moet uw electrolyser verbonden 
zijn met het elektriciteitskastje van het luik. (Cf. § 3.4)

Wanneer het contact van het luik aan de electrolyser 
te kennen geeft dat het luik gesloten is, vermindert 
de electrolyser het aangegeven productievermogen 
met 40% (standaard). De leds van het staafdiagram 
knipperen. Zij geven de waarde aan die is ingesteld 
voordat de afdekkingsfunctie werd geactiveerd.

Deze functie wordt uitgezet wanneer het luik wordt 
geopend.

N.B.:
• De automatische modus heeft voorrang op de handmatige modus.

• De toets   is niet actief wanneer de automatische modus actief is.
• Als de afdekkings-/luikfunctie voor activering van de automatische modus reeds was 

geactiveerd, wordt die automatisch uitgezet wanneer het luik is geopend.

6.2.6.Instelling van het % waarmee het productievermogen wordt verminderd.

Dit percentage bedraagt standaard 40%. Deze waarde kan evenwel worden gewijzigd.

Houd de toets  gedurende 10 sec ingedrukt 
om een langzaam voortschrijdende beweging op de 
productieleds te starten:
• 1 led brandt = vermindering met 40%
• 2 leds branden = vermindering met 50%.
• …
• 6 leds branden = vermindering met 90%.

Om het verminderingspercentage te valideren laat u 

de toets  los wanneer de gewenste led brandt.
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6.2.6.1.DE DEBIETSENSOR ACTIVEREN OF UITZETTEN.

NIET VERGETEN: HET IS TEN ZEERSTE AFGERADEN OM DIE NIET TE GEBRUIKEN

Wanneer u de debietsensor installeert of niet wenst te gebruiken, moet uw electrolyser opnieuw 
worden geconfigureerd.

• Zet uw electrolyser uit met de aan/uit-schakelaar.

• Houd de toets  ingedrukt en zet uw electrolyser aan.

• Wacht tot alle leds op de voorzijde branden en laat de toets  dan los.

• U heeft uw electrolyser opnieuw geconfigureerd.

6.3.CONTROLE-INTERFACE PH-REGELING

Weergave/klavier

Toets naar boven

Valideringstoets

Werking van de pompAfgelezen pH-waarde

Toets naar beneden

Toets In/Menu

Figuur 11

Toets Beschrijving

Om naar het instelmenu te gaan, om het instelmenu te verlaten of om 
naar de volgende instelling te gaan.

Om te verhogen, om naar boven in de parameterlijst te scrollen.

Om te verlagen, om naar beneden in de parameterlijst te scrollen.

Om een parameter te valideren.
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6.3.1.De pH-regeling starten
De schakelaar aan/uit in de stand ‘I’ zetten

6.3.2.De regeling parametreren
Wanneer het scherm oplicht,gaat het toestel gedurende 5 minuten in de “Delay”-modus om een meer 
reële aflezing van de pH-waarde van het zwembad te garanderen. Het toestel staat dan gedurende 
300 seconden in de wachtmodus.

  

• Om meteen naar de programmering te gaan, moet de toets  worden gedrukt, op het 

scherm wordt de door de sonde afgelezen pH-waarde getoond.

• Druk op de toets  om naar de menu’s te gaan.

• Op het scherm wordt  getoond:

Volume van het 
zwembad Doseringstype Instelpunt Doseringstype Aanpassing van 

pH (1 punt)

Kalibratie van 
de sonde  

(2 punten)

6.3.2.1.VP: volume van het zwembad 
Hiermee kan de werkings- en pauzetijd van de pH-pomp worden geregeld in functie van het volume 
van het zwembad, en kan een maximale veiligheidstijd van de pH-pomp volgens de onderstaande 
tabel worden bepaald.

N.B.: de veiligheidstijd van de pomp kan in het menu   worden gewijzigd

Maximaal volume van 
het zwembad in m³ 

Werkingstijd van de 
pomp in min

Pauzetijd van de 
pomp in min

Veiligheidstijd van de 
pomp in min

1 tot 10 1 10 10

11 tot 20 1 10 10

21 tot 30 2 10 15

31 tot 40 2 10 15

41 tot 50 3 15 20

51 tot 60 3 15 20

61 tot 70 4 15 25

71 tot 80 4 15 25

81 tot 90 5 20 30

91 tot 100 5 20 30

101 tot 110 6 30 40

111 tot 120 7 30 40

121 tot 130 8 30 50

131 tot 140 9 30 50

141 tot 150 10 30 60
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•  Valideer met de toets  om naar het menu te gaan.

•  Op het scherm wordt   getoond.

•  Door op de toetsen  of  te drukken, wordt het cijfer van de eenheden gewijzigd. 

•  Om naar de tientallen te gaan drukt u op de toets  en u doet hetzelfde voor de 
honderdtallen. 

•  Zodra het volume is geprogrammeerd dient u te valideren met de toets .

•  Op het scherm wordt   getoond.

•  Het menu verlaten: druk op de toets , op het scherm wordt de pH-waarde getoond. 

•  Druk op de toets  om door te gaan met programmeren.

•  Op het scherm ziet u:  .

6.3.2.2.TPD: Doseringstype 

Hiermee kunt u het werkingstype van de pH-pomp selecteren: pH- of pH+. 

•  Valideer met de toets  om naar het menu te gaan.

•  Op het scherm wordt  getoond.

•  Druk op de toetsen  of  om het werkingstype van de pomp voor de pH-  of pH+ 

 te selecteren. .

•  Als het type is geprogrammeerd, valideert u met de toets .

•  Op het scherm wordt  getoond.

•  Het menu verlaten: druk op de toets , op het scherm wordt de pH-waarde weergegeven. 

•  Druk op de toets  om door te gaan met programmeren.

•  Op het scherm wordt  getoond.
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6.3.2.3.PC: Instelpunt. 

Het instelpunt is de pH-waarde op basis waarvan de pomp in werking treedt.

•  Valideer met de toets  om naar het menu te gaan.

•  Op het scherm wordt   getoond.

•  Druk op de toetsen  of  om het gewenste instelpunt te selecteren.

•  Na selectie van het instelpunt, dient u met de toets  te valideren

•  Op het scherm wordt  getoond.

•  Het menu verlaten: druk op de toets , op het scherm wordt de pH-waarde getoond. 

•  Druk op de toets  om door te gaan met programmeren.

•  Op het scherm wordt  getoond.

6.3.2.4.TMP: Maximale pomptijd (beveiliging overdosering) 
De maximale werkingstijd van de pomp is bedoeld om in geval van defect of foute parametrering 
van de pH-sonde te voorkomen dat te veel pH wordt geïnjecteerd wat schadelijk kan zijn voor de 
elementen van het zwembad en aanleiding kan geven tot een slechte werking van het apparaat. 
De pH-injectiepomp heeft een debiet van 1,5 liter/uur. Injectie gedurende 30 minuten komt dus 
overeen met een liter product dat in het zwembad wordt gebracht. Als de basisveiligheidstijden 
(tabel § 6.3.2.1) onvoldoende zijn, moet per eenheid van 10m³ 10 minuten veiligheidstijd worden 
geprogrammeerd. 

•  Valideer met de toets  om naar het menu te gaan.

•  Het scherm toont . Door op de toetsen  of te drukken wordt het cijfer van de 
eenheden gewijzigd. 

•  Om naar de tientallen te gaan drukt u op de toets en u doet hetzelfde voor de 
honderdtallen. 

•  Na programmering van de tijd, dient u met de toets  te valideren.

•  Op het scherm wordt  getoond.

ALS DE WAARDE  (VOLUME VAN HET ZWEMBAD) ACHTERAF WORDT 

GEWIJZIGD, GAAT DE WAARDE  TERUG NAAR DE STANDAARDWAARDE 
EN MOETEN DE PARAMETERS OPNIEUW WORDEN INGESTELD.
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•  Het menu verlaten: druk op de toets  , op het scherm wordt de pH-waarde getoond. 

•  Druk op de toets  om door te gaan met programmeren.

•  Op het scherm wordt   getoond.

6.3.2.5.ADJ: De waarde van de sonde aanpassen 

Om de pH-sonde eenvoudig te kalibreren: het apparaat toont de pH-waarde die handmatig met een 
analyseset, een pH-meter, enz. wordt opgemeten. 

DEZE FUNCTIE WORDT ENKEL AANBEVOLEN VOOR PH-WAARDEN TUSSEN 
6,9 EN 7,6 EN VOOR AFWIJKINGEN VAN MAXIMAAL 0,3. DIT IS EEN 

ALTERNATIEVE METHODE IN PLAATS VAN DE PH- SONDE TE KALIBREREN 
MET DE KALIBREEROPLOSSINGEN (OPTIE NAARGELANG DE VERSIE). DIT IS 

EVENWEL GEEN DUURZAME VERVANGING VAN HET ECHTE KALIBREREN. 

•  Valideer met de toets  om naar het menu te gaan.

•  Het scherm toont   .

•  Door op de toetsen  of  te drukken wordt de vooraf gemeten waarde geselecteerd.

•  Nadat de waarde is geprogrammeerd, moet zij met de toets  worden gevalideerd.

•  Op het scherm verschijnt  .

•  Het menu verlaten: druk op de toets , op het scherm wordt de pH-waarde weergegeven. 

•  Druk op de toets  om door te gaan met programmeren.

•  Op het scherm wordt  getoond.

6.3.2.6.CAL: De sonde kalibreren 

Om de pH-sonde nauwkeurig te kalibreren. 

MET HET KALIBREREN WORDT DE SONDE MET DE OPLOSSINGEN PH 7.0 EN 
4.0 GEIJKT. ZONDER OPLOSSINGEN OF MET ANDERE OPLOSSINGEN ZAL DE 
SONDE EEN FOUTE WAARDE AANGEVEN (6.9) EN ZAL DE INSTELLING FOUT 

ZIJN. 

•  Valideer met de toets  om naar het menu te gaan.

•  Het scherm toont afwisselend  en .
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• Neem de beschermdop van de sonde, maak schoon met schoon water, laat uitlekken 

en dompel onder in de bufferoplossing pH7. Wacht tot de afgelezen waarde   zich 

stabiliseert (ongeveer 1 min) en valideer met de toets .

• Het scherm toont afwisselend  en  .

• Maak de sonde opnieuw schoon met helder water, laat uitlekken en dompel onder in de 

bufferoplossing pH4. Wacht tot de afgelezen waarde   zich stabiliseert (ongeveer 1 min) 

en valideer met de toets .

• Het scherm toont “OK”. 

N.B.: de waarden 448 en 374 zijn louter indicatief en kunnen verschillen naargelang de leeftijd 
van de sonde.

•  De pH-sonde is nu gekalibreerd. 

•  Maak de pH-sonde schoon en plaats in de sondedrager. 

N.B.: Dit moet bij elk seizoensbegin worden overgedaan en ook als de weergave op het apparaat 
en de aflezing van de controleset verschillend is. 

•  Op het scherm verschijnt  .

•  Het menu verlaten: druk op toets , op het scherm wordt de pH-waarde getoond. 

ALS HET VERSCHIL TUSSEN DE AFGELEZEN WAARDEN VOOR DE PH7 EN PH4 
OPLOSSINGEN TE KLEIN IS, WORDT OP HET SCHERM “ER” GETOOND EN 
WORDT DE KALIBRERING NIET GEVALIDEERD. GEBRUIK NIEUWE PH7 EN 

PH4-OPLOSSINGEN EN VERVANG DE SONDE INDIEN DIT NODIG IS. 

6.3.3.Werking van de regeling 

SALTLINE DUO IS ONTWORPEN OM EEN VASTGESTELDE PH-WAARDE TE 
HANDHAVEN. ALS DE PH-WAARDE BIJ DE INBEDRIJFSTELLING MEER DAN 

0,9 HOGER OF LAGER IS DAN HET INSTELPUNT, MOET DE PH-WAARDE 
HANDMATIG OP ONGEVEER 7,3 WORDEN INGESTELD VOORDAT HET 

APPARAAT INBEDRIJF MAG WORDEN GESTELD. 

De regeling treedt nu in werking. 

6.3.3.1.Delay 

Op het scherm wordt afwisselend  (Delay) en  getoond.
300… = het aantal resterende seconden voordat de parameters worden getoond en de regeling 
wordt gestart. 
Wanneer het scherm oplicht,gaat het toestel gedurende 5 minuten in de “Delay”-modus om een 
meer reële aflezing van de pH-waarde van het zwembad te garanderen. De SALTLINE DUO staat dan 
gedurende 300 seconden in de wachtmodus.
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6.3.3.2.Weergave

Na deze time-out wordt de door de sonde gelezen pH-waarde getoond.

Als op het scherm afwisselend  en  wordt getoond, heeft het apparaat een 
onregelmatigheid in verband met de sonde gedetecteerd. Voer een nieuwe kalibrering uit en vervang 

de sonde indien dit nodig is. Druk op de valideringstoets  om de ALARM-modus te verlaten

6.3.3.3.Injectie 

Als de getoonde waarde hoger is dan het gekozen instelpunt, wordt de doseerpomp in werking 
gesteld. Het verklikkerlichtje bovenaan rechts van het pH-display gaat constant branden als de 
pomp in werking is, of knippert in de “pauze”-modus (zie tabel § 6.3.2.1 “volume van het zwembad”). 
Als de pH-waarde in de loop van de cyclus wordt bereikt, wordt de pomp automatisch gestopt en 
gaat het verklikkerlichtje rechts bovenaan het pH-display uit.

6.3.3.4.De doseerpomp aanzuigen en de werking van de pomp controleren 

De werking van de doseerpomp kan op gelijk welk moment worden gecontroleerd. Druk gewoon op 

de toets   en de doseerpomp wordt in werking gesteld. De doseerpomp blijft in werking zolang 

als de toets  ingedrukt blijft. Ondertussen blijft het verklikkerlichtje rechts bovenaan het pH-
display constant branden. 

6.3.3.5.De overdoseringsbeveiliging activeren 

N.B: met dit alarm wordt de pH-functie uitgezet en wordt de pH-pomp geblokkeerd.

Als de pomp de geprogrammeerde alarmwaarde (maximale pomptijd) heeft bereikt, wordt de pomp 

uitgezet en wordt op het scherm  getoond.
Het apparaat heeft gedetecteerd dat met de laatste pH-injecties het instelpunt nog niet kon worden 
bereikt. De meest waarschijnlijke oorzaken daarvan zijn:

•  De bus met correctorproduct is leeg.
•  Defect van de doseerpomp (slang moet worden vervangen).
•  Foute aflezing van de pH-sonde (kalibrering uitvoeren).
•  Slechte afstelling van het apparaat (het geselecteerde volume is niet aangepast).
•  Permanente en niet gestuurde elektrische voeding, het apparaat blijft continu in werking.
•  Elektronische storing (terugsturen naar klantendienst).
• 

De alarmmodus verlaten en het apparaat weer in de normale modus schakelen: druk op 

de toets  en ga na waarom het apparaat in de alarmmodus is overgegaan.
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7.PROBLEMEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

7.1.ELECTROLYSER

Onregelmatigheden Waarschijnlijke oorzaken en oplossingen

De zelfreiniging werkt niet. 
(Er blijft nog kalkaanzetting op de elektroden)

 Â Controleer het zoutgehalte (zoutgehalte te laag). 
(Cf. §4.4)
 Â Controleer of de cel produceert (chloorgehalte).  
(Cf. §4.2)
 Â Voer een handmatige reiniging uit. (Cf. §8.1.4)
 Â Wijzig de frequentie van de polariteitsinversie.  
( Cf. §6.2.4)

Het chloorgehalte in het zwembad is minder 
dan 0,5 p.p.m.

 Â Het productievermogen verhogen. (Cf. §6.2.2)
 Â Dagelijkse filtertijd is te gering. (Cf. §4.5)
 Â Geen of te weinig zout. (Cf. §4.4)
 Â Geen of te weinig chloorstabilisator. (Cf. §4.3)
 Â Kalkafzetting op de elektroden. (Cf. §8.1.4)

Vermogensleds branden nauwelijks.  Â Zoutgehalte te laag. (Cf. §4.4)

Vermogensleds branden nauwelijks.
 Â Zoutgehalte te laag. (Cf. §4.4)
 Â Lage watertemperatuur.

Alle vermogensleds branden, maar 
chloorgehalte is op het randje.

 Â Zorg ervoor dat de productie-instelling op maximum 
staat. (Cf. §6.2.2) 

De beveiligingsschakelaar van het 
regelkoffertje is doorgeslagen.

 Â Houd rekening met het elektriciteitsverbruik 
van de electrolyser (tel 1A bij de afstelling van de 
beveiligingsschakelaar).

De leds blijven uit.
 Â Is de schakelaar wel degelijk ingeschakeld?
 Â Is de pomp in werking?
 Â Controleer de elektrische aansluiting.

Het rode controlelampje “ALARM” knippert op 
2 tijden.

 Â Er is geen stroming in de cel.
 Â Als dit defect aanhoudt, dient u uw verkooppunt te 
verwittigen.

Het rode controlelampje “ALARM” knippert op 
4 tijden. Overstroom, kortsluiting.

De rode, groene en gele controlelampjes 
knipperen tegelijkertijd.

De celspanning is lager dan 2V  
(controleer het zoutgehalte)

Het laatste van de 6 groene vermogensleds 
knippert.

Automatische productievermindering omdat de 
temperatuur van het koffertje te hoog is >85°C.

Chloorgeur Te veel chloramines. Er is onvoldoende actieve chloor in het zwembad (zie 
chloorgehalte < 0,5 p.p.m.).

Zeer snelle kalkafzetting op de elektroden.
Slechte waterkwaliteit; laat de pH, T.A.C. en T.H. 
controleren of controleer die zelf (Cf. §4.2) of regel de 
inversietijd bij. (Cf. §6.2.4).
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7.2.PH-REGELING 

Onregelmatigheden Mogelijke oorzaken Conseils et solutions

Scherm valt uit terwijl 
filtering in werking is 

• Apparaat in 
waakstand. 

• Aansluiting op 
filterkoffertje is 
defect. 

• Apparaat is defect. 

 Â Houd de toets  gedurende enkele 
seconden ingedrukt om het apparaat weer in 
werking te stellen. 
 Â Voer de bekabeling uit zoals is aangegeven in 
de handleiding. 
 Â Neem contact op met uw verkooppunt. 

De getoonde pH-waarde 
is fout. 

• Aansluiting is defect. 
• Foute kalibrering. 
• Sonde defect. 

 Â Controleer of de sonde correct is aangesloten 
op het koffertje. 
 Â Een geoxideerde connector moet worden 
gereinigd en schoongeborsteld. 
 Â Voer eerst een nieuwe 1 punts kalibrering uit 
(Cf. § 6.3.2.5) en daarna een 2 punts kalibrering 
(Cf. § 6.3.2.6) als het probleem niet is opgelost. 
 Â Voer een visuele controle uit van de sonde en 
vervang indien nodig. 

Er wordt een waarde van 
meer dan 7.0 getoond 
terwijl de pH-waarde 
laag is. 

•  Sonde defect of stuk. 
•  Kortsluiting op de 

kabel. 

 Â Voer een visuele controle uit van de sonde en 
vervang die indien nodig. 
 Â Test de kabel en vervang de sonde indien 
nodig. 

De doseerpomp 
werkt niet terwijl het 
commando geactiveerd 
is. 

•  Printplaat defect. 
•  Pomp defect. 

 Â Neem contact op met uw verkooppunt om de 
printplaat te controleren. 
 Â Controleer of de pomp correct wordt gevoed 
en vervang de pomp indien nodig. 

De doseerpomp is 
in werking maar de 
vloeistof wordt niet 
opgepompt. 

•  Injectiepijp verstopt 
of defect. 

•  Peristaltische buis 
versleten. 

•  Tabletten opgebruikt. 

 Â Controleer de injectieklep (eendenbek) en 
vervang indien nodig. 
 Â Controleer de stijve buis en vervang die indien 
nodig. 
 Â Controleer de tabletten en vervang de 
tablethouder indien nodig. 

Om het scherm wordt 

zeer regelmatig  
getoond.

•  Slechte 
programmering van 
de veiligheidstijd. 

•  Slechte werking van 
de doseerpomp. 

 Â Controleer en programmeer eventueel een 
grotere veiligheidstijd. (Cf. § 6.3.2.4) 

Op het scherm wordt 

afwisselend   en 

 getoond.

•  De sonde geeft een 
zeer hoge of zeer 
lage waarde aan. 

 Â Voer een nieuwe kalibrering uit en vervang de 
sonde indien nodig. (Cf. § 6.3.2.6) 

N.B.: Nadat het probleem is opgelost moet hoe dan ook het volgende gebeuren: zet het apparaat 
uit, breng de pH handmatig terug naar ongeveer 7.0 en stel het apparaat weer in werking.
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8.CONTROLE, ONDERHOUD, OVERWINTERING

8.1.CONTROLE

8.1.1.Regelmatige controles
• Controleer het chloorgehalte van uw zwembad. (Cf. § 4.2 Chloor)
• Ga na of het apparaat niet in de alarmstand is gegaan.
• Controleer of er niet te veel kalkafzetting is in uw cel. In geval van te veel afzetting, zie § 8.1.4
•  Controleer het peil van het correctorproduct. 

8.1.2.Maandelijkse controles
• Controleer het zoutgehalte van uw zwembad. (Cf. § 4.4 Zout)
• Controleer het stabilisatorpeil. (Cf. § 4.3 Stabilisator of cyanuurzuur)
•  Controleer de pH-waarde. 
•  Voer geregeld een test uit van de pH om de goede werking van de sonde te controleren.
•  De werking van de doseerpomp controleren
•  Controleer geregeld de werking van de doseerpomp. (Cf. § 6.3.3.4 De doseerpomp aanzuigen 

en de werking van de doseerpomp controleren)

8.1.3.Jaarlijkse controle
• Controleer of de verbindingen met de cel nog correct zijn aangedraaid.
•  De pH-sonde kalibreren.
•  Aan het begin van elk nieuw seizoen moet de pH-sonde worden gekalibreerd  

(Cf. § 6.3.2.6 CAL: De sonde kalibreren.)

8.1.4.Cel
Uw electrolyser is voorzien van een zelfreinigende functie voor de elektroden van de cel. In bepaalde 
gevallen kan het evenwel noodzakelijk zijn dat deze reiniging ook handmatig gebeurt.

Procedure voor handmatige reiniging:
• Controleer of het filtersysteem in de stand UIT staat, sluit alle kleppen om het systeem af te 

sluiten.
• Demonteer de cel of de elektrode.
• Sluit één zijde van de cel met een stop af. Plaats de cel in verticale stand.
• Plaats de elektrode in een houder zodat het actieve gedeelte volledig onder kan staan.
• Vul de cel of de houder met elektrode met het reinigingsmiddel van de cel.
• Laat 10 tot maximaal 15 minuten inwerken en giet weg (uiteraard niet in het zwembad!).
• Monteer de cel of de elektrode.
• Open de kleppen.

KOM BIJ DEZE REINIGING MET GEEN ENKEL VOORWERP IN DE CEL; ALS DIT 
VOORSCHRIFT NIET WORDT NAGELEEFD KAN UW CEL BESCHADIGD 

WORDEN EN VERVALT DE GARANTIE.
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8.1.5.pH-sonde 

Bij levering is de sonde beschermd met een dop die de bol vochtig houdt. 
Na gebruik en tijdens de periodes van demontage (overwintering, onderhoudsbeurten…) moet de 
bol van deze sonde als volgt worden beschermd: maak de bol van de sonde schoon met schoon 
water, vul de dop met helder water en plaats die opnieuw op het uiteinde van de sonde. 

HET NIET NALEVEN VAN DEZE INSTRUCTIE WIJZIGT DE WERKING VAN DE 
SONDE EN DE LEVENSDUUR DAARVAN. 

8.1.6.Doseerpomp en injectiepijp

 De buis en de tablethouder verslijten trager/sneller naarmate de pomp minder of meer 
wordt gebruikt. Zij moeten dus regelmatig worden vervangen. Wij raden ten zeerste aan de buis van 
het pomphuis en de injectieklep elk jaar aan het begin van het seizoen te vervangen.

8.2.OVERWINTERING
Als u het filtersysteem gedurende de winter in werking laat terwijl het water nog geen 16° C haalt, 
raden wij aan uw electrolyser uit te zetten. Dergelijk lage temperaturen leiden tot zeer snelle slijtage 
van de electrolysecel.

• Als u het filtersysteem uitzet moeten de electrolyser en de cel in een droge ruimte worden 
opgeslagen; omgevingsvochtigheid heeft geen invloed bij normale werking, maar kan 
aanleiding geven tot beschadiging als het apparaat gedurende meerdere maanden is uitgezet.

•  Neem de pH-sonde uit de leiding en bewaar die in de originele met kraantjeswater gevulde 
bescherming (of in een glas) op een vorstvrije plaats. Voor uw sonde bestaat er ook een 
overwinteringsoplossing. (Vraag hiernaar in uw verkooppunt). 

•  Reinig de soepele slang van de slangenpomp met schoon water. Plaats een bus met water op 
de plaats van de bus met pH-correctorproduct en gebruik de functie “Geforceerde injectie” van 
het menu “De doseerpomp aanzuigen en de werking van de doseerpomp controleren”  
(Cf. §6.3.3.4). 

9.GARANTIE
Voordat u contact opneemt met uw verkooppunt, dient u het volgende bij de hand te hebben:

• Uw aankoopfactuur.

• Het serienummer van het elektronisch kastje en van de pH-sonde.

• De datum waarop het apparaat is geïnstalleerd.

• De parameters van uw zwembad (zoutgehalte, pH, chloorgehalte, watertemperatuur, 
stabilisatorgehalte, hardheid, TAC, inhoud van het zwembad, dagelijkse filtertijd…)

Wij hebben dit materiaal met de meeste zorg en met al onze technische ervaring gefabriceerd.
Het heeft tal van kwaliteitscontroles ondergaan. Onze modellen worden regelmatig verbeterd of gewijzigd; 
deze verbeteringen en wijzigingen zijn gebaseerd op nieuwe technologische verworvenheden. Deze 
verbeteringen die op de voorgaande modellen worden toegevoegd, vallen uiteraard niet onder de toepassing 
van onze garantie.
Als u ondanks al onze goede zorgen en knowhow toch een beroep op onze garantie moet doen, dan geldt 
deze uitsluitend voor het gratis vervangen van van de defecte onderdelen van ons materiaal (exclusief 
transportkosten).
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9.1.DUUR VAN DE GARANTIE (FACTUURDATUM GELDT ALS BEWIJS)
• Elektronisch koffertje:   2 jaar (24 maanden)
• Electrolysecel:   2 jaar (24 maanden)
•  pH-sonde:    1 jaar (12 maanden) tot 2 jaar (24 maanden) (naargelang het model) 
• Herstelling en reserveonderdelen 3 maanden

9.2.VOORWERP VAN DE GARANTIE
De garantie geldt op alle onderdelen met uitzondering van slijtageonderdelen die regelmatig 
moeten worden vervangen. Het apparaat is gegarandeerd tegen fabricagefouten binnen het strikte 
kader van een normaal gebruik in een gezinszwembad. De garantie vervalt als het product in een 
openbaar zwembad wordt gebruikt.

9.3.KLANTENSERVICE

• Alle herstellingen worden in onze werkplaatsen uitgevoerd.

• De transportkosten heen en terug zijn voor rekening van de gebruiker. Het feit dat het apparaat niet 
kan worden gebruikt en dat de gebruiker er niet van kan genieten kunnen bij een eventuele herstelling 
niet in aanmerking worden genomen voor enige schadevergoeding.

• Het versturen van het materiaal gebeurt altijd op risico van de gebruiker. Voor hij de levering in 
ontvangst neemt, moet de gebruiker nagaan of de levering in perfecte staat is en, in voorkomend 
geval, moet hij op de transportbon van de bezorger zijn voorbehoud noteren. Dit dient binnen de 72 
uur per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan het transportbedrijf te worden bevestigd.

BELANGRIJK:
Door een vervanging onder garantie wordt de initiële duur van de garantie niet verlengd.

9.4.LIMIET VOOR TOEPASSING VAN DE GARANTIE
Zijn uitgesloten van de garantie:

• De installatie, het onderhoud en, meer algemeen, moeten alle interventies op de producten 
van de fabrikant uitsluitend door professionals worden uitgevoerd. Deze ingrepen dienen 
trouwens te zijn uitgevoerd in overeenstemming met de normen die op het ogenblik van de 
installatie gelden in het land waar het product is geïnstalleerd. Als een niet origineel onderdeel 
wordt gebruikt, vervalt ipso facto de garantie op het apparaat in zijn geheel.

• De door een derde bij de installatie van het materiaal geleverde apparatuur en gepresteerde 
werkuren.

• Schade veroorzaakt door niet conforme installatie.
• Problemen veroorzaakt door een wijziging, ongeval, verkeerde behandeling, onachtzaamheid 

van de professional of de eindgebruiker, niet toegelaten herstellingen, brand, overstromingen, 
bliksem, vorst, gewapend conflict of elke andere vorm van overmacht. 

ATTENTIE: BESCHADIGD MATERIAAL ALS GEVOLG VAN NIET-NALEVING VAN 
DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE VEILIGHEIDS-, INSTALLATIE-, 

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN KOMEN NIET IN 
AANMERKING VOOR TOEPASSING VAN DE GARANTIE.

Onze producten en software worden elk jaar verbeterd. Deze nieuwe versies zijn compatibel met 
de voorgaande modellen. De nieuwe hard- en softwareversies kunnen niet op de oudere modellen 
worden toegevoegd in het kader van de garantie. 
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9.5.EEN BEROEP DOEN OP DE GARANTIE
Voor meer informatie over de huidige garantie, dient u contact op te nemen met uw verkoper. Bij 
elke aanvraag moet een kopie van de aankoopfactuur worden gevoegd.

9.6.WETTEN EN GESCHILLEN
De onderhavige garantie is onderworpen aan de op het ogenblik van de klacht geldende Franse wetgeving 
en aan alle in Frankrijk geldende Europese richtlijnen of internationale verdragen. In geval van geschil 
over de interpretatie of de uitvoering van de garantie zijn uitsluitend de rechtbanken van PERIGUEUX 
(Frankrijk) bevoegd.

10.BESCHERMING VAN HET MILIEU
Milieubescherming is van essentieel belang. Onze onderneming zet er zich sterk voor in. 
Onze producten zijn ontworpen en worden geproduceerd met milieuvriendelijke materialen en 
componenten van hoge kwaliteit die herbruikbaar en recyclebaar zijn. De verschillende onderdelen 
van het apparaat zijn evenwel niet biologisch afbreekbaar. De Europese milieurichtlijnen (A.E.E.A.) 
reglementeren het afvoeren van elektronische componenten na afloop van de levensduur. De 
bedoeling is het afval te verminderen en te recyclen, te voorkomen dat de bestanddelen gevaarlijk 
kunnen worden en aan te zetten tot het hergebruik van de producten.

Het op   ons product aangebrachte symbool geeft aan dat de componenten gescheiden van het 
huishoudelijke afval moeten worden ingezameld.
Bijgevolg mag ons product niet zomaar in de natuur worden weggegooid:

• VU kunt het naar een afvalinzamelpunt brengen.
• • Als u een apparaat met gelijkaardige functies heeft, kunt u dat bij aankoop van een nieuw 

exemplaar aan de verkoper overhandigen.
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NOTES
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11.CONFORMITEIT
De hiervoor opgesomde producten zijn in overeenstemming met de Europese richtlijnen 2004/108/
EG van 15/12/04, 2006/95/EG van 12/12/06 die de richtlijn 73/23/EEG met wijziging 93/68/EG 
omvat, en met de veiligheidsnorm IEC 60335-1: 2020 (Editie 6 09/2020) & IEC 60335-2-60: 2017 
(Editie 4 12/2017).

12.GARANTIECERTIFICAAT
Bewaar dit certificaat evenals het aankoopbewijs. Het op deze pagina vermelde serienummer is 
absoluut vereist in geval van klacht.
BELANGRIJK: Om eventuele problemen te vermijden dient u de montage- en gebruiksvoor-
schriften van het door u aangekochte product aandachtig te lezen en na te leven.

HET IS VAN GROOT BELANG DAT DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
WORDEN NAGELEEFD

Serienummer

Stempel van de verkoper

NOT210511_SalTliNe DuO_Nl
18, Avenue Jean Monnet

31770 COLOMIERS
France


