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1. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN REGELKAST

Verbinding display op afstand*
Aansluiting module WIFI

Controle SLAAF apparatuur

Pomp met variabele snelheid
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Om de volledige technische informatie van Uw apparaat te downloaden, klikt U op de volgende link: www.smartswim.net
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De redoX waarde informeert ons over het vermogen van oxidatie of de reductie en wordt gebruikt om de capaciteit van de sterilisatie van het water te bepalen. Het setpoint is 
de minimale waarde van redoX voor het activeren/deactiveren van de titanium cel. De instelling van de ideale redoX (setpoint) is de laatste stap voor het inwerkingstelling van 
het systeem. Om de ideale waarde van redoX te ontdekken voor uw zwembad, moet u de volgende instructies volgen:
1. Schakel de filtratie van uw zwembad in (het zout in het water van uw zwembad moet volledig opgelost zijn).
2. Voeg chloor toe aan het water tot 1-1,5 ppm (ong. 1-1,5 gr. chloor per m3 water). De pH waarde moet tussen de 7,2 en 7,5 zijn.
3. Lees na 30 minuten de waarde van het vrij chloor in uw zwembad af (handmatige meting DPD1) Als het tussen de 0,8 en 1,00 ppm vrij chloor heeft, ziet u in het display 

redoX de gemeten waarde staan. Onthoud deze waarde als setpoint om de hydrolyse cel te activeren/deactiveren.
4. Controleer de volgende dag de niveaus van vrij chloor (handmatige meting DPD1) en redoX. Verhoog/verlaag het setpoint indien nodig.
5. Verifieer het setpoint van redoX elke 2-3 maanden en/of wanneer de parameters van het water veranderen (pH/temperatuur/geleidingsvermogen).

4. METINGEN / Setpoints

4.1 METINGEN / Kalibratie pH

4.2 METINGEN / Kalibratie redoX

3. HYDROLYSE / ELEKTROLYSE (afhankelijk van het model)
3.1

3.1 Hydrolyse/Elektrolyse:  
Programmering functies 
elektrolyse of hydrolyse 
(afhankelijk van het model)

3.2 Niveau: 
Elektrolyse - gewenste 
chloorproductie (gr/h).
Hydrolyse - De productie van 
gewenste desinfectie (%).

3.6 Afdekking:  
Aansluiting van het 
automatische dek.  
Bekijk paragraaf  
10 - Afdekking (Cover).

3.5

3.4 Shock: Filtratie gedurende 
24u op maximaal vermogen. 
Terugkeer naar de geprogrammeerde 
filtermodus. Gedurende de shock kan 
de redoX-controle uitgezet worden.

3.5 Modus: Als men over 
sondes beschikt voor Vrij 
Chloor en redoX, kies dan 
de parameter die de chloor 
van de cel controleert.

3.3 Zoutgehalte:  
Meting van gr/l van 
zout in het water. 
Bekijk paragraaf  
9 - Zoutgehalte.

3.2

4.1 4.2 4.3 4.1 Metingen: Instellingen setpoints en meetsondes.
4.2 Setpoints voor elk meting.
4.3 Vaststellen van de setpoints: Stel de ideale niveaus in voor elk van 
de parameters. De standaardwaarden zijn:
pH: 7.3-7.5; redoX: 600-800; Vrij Chloor: 0.5-2 ppm; 
Geleidingsvermogen: 1500-2500 Hydrolyse en 7000-10000 voor 
Elektrolyse.

3.3 3.4 3.6

4.5 4.64.4

Meting en controle van het pH 
van het water

Optioneel redoX controle

Meting en controle van redoX als 
waarde voor de controle van vrij chloor.

Optioneel pH-controle 4.4 Kalibratie van de pH sensor:  Er 
wordt aangeraden om dit elke maand te 
doen tijdens het seizoen.
4.5 Kalibratie met patronen 
(vloeistofpatroon pH7 / pH10 / neutraal):  
Volg de instructies in 7 stappen die in het 
display verschijnen (het scherm 4.6 komt 
overeen met de 1e stap).

4.7 4.8 4.7 Handmatige kalibratie: Maakt het 
mogelijk om de sondes op 1 punt (zonder 
patronen) aan te passen – dit wordt alleen 
aangeraden om kleine afwijkingen in de 
standen aan te passen.
4.8 Zonder de sensor uit het water te halen, 
kunt u met de toetsen plus/min de stand 
aanpassen zodat deze overeenkomt met uw 
referentiewaarde (fotometer of andere meter).

pH

4.9 Kalibratie van de redoX sensor:  
Er wordt aangeraden om dit elke 2 
maanden te doen tijdens het seizoen.
4.10 Kalibratie met patroon 
(vloeistofpatroon 465 mV). Volg de 
instructies in 4 stappen die in het display 
verschijnen (het scherm 4.11 komt 
overeen met de 1e stap).

4.12 4.13 4.12 Handmatige kalibratie: Maakt het 
mogelijk om de sondes op 1 punt (zonder 
patronen) aan te passen – dit wordt alleen 
aangeraden om kleine afwijkingen in de 
standen aan te passen.
4.13 Zonder de sensor uit het water te halen, 
kunt u met de toetsen plus/min de stand 
aanpassen zodat deze overeenkomt met uw 
referentiewaarde (fotometer of andere meter).

redoX

4.114.104.9
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4.154.14 4.16

Meting en controle in ppm van 
het vrij chloor van het water.

Optioneel Vrij chloor controle 4.14 Kalibratie van de Vrij Chloor sensor: Er wordt 
aangeraden om dit elke maand te doen tijdens het seizoen.
4.15 Kalibratie met patroon (fotometer DPD1): Volg de 
instructies in 6 stappen die in het display verschijnen.
4.16 Stap 1 tot 6 - Kalibratie Cl op 0 ppm (offset): Sluit 
het water door de sensor af en wacht tot de stand minder 
dan 0,10 ppm is. Tussen 5 en 60 minuten wachten. Druk 
op OK als de stand dicht bij nul is.

4.184.17 4.19 4.17 Stap 3 van 6 - Kalibratie Cl: Laat het water stromen 
tot 80-100 liter/u. Wacht tot er een stabiele stand is in 
ppm. Wacht tussen 5 en 20 minuten. Druk op OK als de 
stand stabiel is.
4.18 Stap 5 van 6 - Met de toetsen plus/min de 
werkelijke ppm invoeren van het water volgens de DPD1 
analyse (Vrij Chloor) en druk op OK.
4.19 Stap 6 van 6 - Wanneer dit scherm niet getoond 
wordt, het proces van kalibratie herhalen

Vrij Chloor Sensor

 4.3 METINGEN / Kalibratie Vrij Chloor

4.20 4.21 4.21 Handmatige kalibratie: Open de waterstroom 
en stel de debietmeter (vadometer) in op het juiste 
stroomniveau (80-100 l/u) Wacht tot er een stabiele 
stand verkregen is. Met de toetsen plus/min 
handmatig het niveau van het chloor invoeren (gebruik 
de handmatige meter DPD1) Druk op OK wanneer de 
waarde DPD1 (doelmeting) goed op het scherm staat.

5. FILTRATIE / Modus Handmatig

5.1 5.2 5.1 Filtratie: 
Instelling van het beheer van de filterpomp Voor de 
configuratie, selecteer Filtratie en bevestig door op de 
toets OK te drukken. De selectie van de modus kan in de 
lijn Modus gedaan worden met de toetsen plus/min.
5.2 Manual: 
Maakt het mogelijk om het filterproces handmatig aan of 
uit te zetten. Zonder timers of andere extra functies. De 
lijn Status geeft aan of de filterpomp aan is.
Zie paragraaf Schoonmaken van het filter hieronder.

110-230 V max. 3.15 A POTENTIAAL VRIJ

FILTER PUMP
Controle filtratie

14

12
11

A1 A2

LN

 4.4 METINGEN / Kalibratie Geleidingsvermogen

4.23 4.244.22

Meting en controle van het 
geleidingsvermogen van het 
water in Msiemens.

Optioneel Sensor voor 
Geleidingsvermogen 4.22 Kalibratie van de sensor voor Geleidingsvermogen: 

Er wordt aangeraden om dit elke maand te doen tijdens 
het seizoen.
4.23 Kalibratie met patronen ((vloeistofpatroon 1413 µS/ 
12880 µS/ neutraal): Volg de instructies van de 7 stappen 
die in het display verschijnen (het scherm 4.24 komt 
overeen met de 1e stap).

4.25 4.26 4.25 Handmatige kalibratie: Maakt het mogelijk om de 
sondes op 1 punt (zonder patronen) aan te passen – dit 
wordt alleen aangeraden om kleine afwijkingen in de 
standen aan te passen.
4.26 Zonder de sensor uit het water te halen, kunt u met 
de toetsen plus/min de stand aanpassen zodat deze 
overeenkomt met uw referentiewaarde (elektronische 
meter).

 4.5 METINGEN / Kalibratie Temperatuur

4.28 Kalibratie van de temperatuur: Gebruik de 
toetsen plus/min en de toetsen omhoog/omlaag om 
het verschil tussen de gemeten waarde van de sonde 
en de werkelijke waarde van de temperatuur vast te 
stellen. Pas de werkelijke temperatuur van de sensor 
aan en druk op OK.

4.27 4.28

Er is een 
temperatuursonde 
nodig om de modi 
filtratie, verwarming, 
intelligent en smart 
te activeren.

Optioneel Temperatuursonde

Temperatuursonde

Voor de configuratie en de verbinding van een 
Pomp met variabele Snelheid, zie paragraaf   
13 - Pomp met Variabele Snelheid
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Bij gebruik van een pomp met  
variabele snelheid, kalibreer 
de sonde op de meest 
gebruikte filtersnelheid.



5.1 FILTRATIE / Modus Automatisch

5.3 FILTRATIE / Modus Verwarming

5.2 FILTRATIE / Modus Smart

5.4 FILTRATIE / Modus Intelligent

5.5 FILTRATIE / Schoonmaken van het filter

5.5 Timer voor verwarming met een optie voor klimaatregeling*: Deze modus werkt net als de automatische modus maar heeft daarnaast nog een 
optie om te werken met een relais voor het controleren van de temperatuur. De gewenste temperatuur wordt in het menu vastgesteld en het systeem 
werkt met een hysterese van 1 graad (bijvoorbeeld als de gewenste temperatuur is ingesteld op 23ºC dan wordt het systeem geactiveerd bij een 
temperatuur onder de 22ºC en zal niet stoppen tot de temperatuur 23ºC bereikt heeft). 
Gebruik de toetsen plus/min om de gewenste temperatuur en het aanzetten en uitzetten van de Klimaatregeling in te stellen.
Clima OFF: De verwarming werkt alleen binnen de ingestelde filterperiode. 
Clima ON: Wanneer de temperatuur lager is dan de gewenste watertemperatuur, hou dan het filter aan als de geprogrammeerde filterperiode voorbij is. 
Als de gewenste temperatuur bereikt is, zullen het filter en de verwarming stoppen en niet weer aangaan tot de volgende geprogrammeerde filterperiode 
begint. Om de tijdstippen van aanzetten en stopzetten in te stellen (tot 3 tijdstippen programmeerbaar) volg de instructies van de Automatische Modus.
Zie paragraaf Schoonmaken van het filter hieronder.

5.5

5.7

5.6 Intelligent*: In deze Modus heeft de gebruiker twee parameters om de gewenste temperatuur te garanderen met een minimum aantal 
uren van filtratie. De gewenste temperatuur van het water en de minimale filtertijd (minimaal 2 uur en maximaal 24 uur). De installatie maakt 
onderscheid tussen de “minimale filtertijd” in 12 gelijke fracties die elke 2 uur aangaan. In het geval dat een van deze fracties eindigt zonder 
dat de gewenste temperatuur bereikt is dan blijven de filtratie en de verwarming functioneren tot de gewenste temperatuur bereikt is. Om de 
kosten van de elektriciteit van het filteren minimaal te houden, wordt deze extra filtertijd afgetrokken van de volgende fracties van de “minimale 
filtertijd”. De eerste 10 min van elke fractie worden altijd in acht genomen. 
Voorbeeld (zie grafiek): Minimum temperatuur = 28ºC en de minimale filtertijd = 12u.
De gewenste temperatuur van het water en de minimale filtertijd worden met de toetsen plus/min ingesteld.
Zie paragraaf Schoonmaken van het filter hieronder.

5.6

0h

10 min

1h
OFF

ON

3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 24h

27ºC 27ºC28ºC 28ºC 28ºC

GRAFIEK INTELLIGENT MODUS

* Opmerking: De modus is alleen zichtbaar wanneer de opties gebruik maken van de temperatuurmeter en/ of heating geactiveerd zijn in het “Menu installatie”.

* Opmerking: De modus is alleen zichtbaar wanneer de opties gebruik maken van de temperatuurmeter en/of heating geactiveerd zijn 
in het “Menu installatie”.

5.7 Modus schoonmaken van het filter (en het schoonmaken van het zwembad door zuigen): Vanaf dit menu (toegankelijk vanuit elke Filtermodus)
kan het zandfilter gemakkelijk worden schoongemaakt door terugspoelen. Door dit menu vanuit elke filtermodus (Handmatig, Automatisch, Verwarming, 
Smart, Intelligent) te activeren, wordt de elektrolyse/hydrolyse cel uitgeschakeld. Ga dan als volgt verder:
s� Zet de filterpomp in OFF via de toetsen plus/min.
s� Zet de afsluiter van de filterpomp in de positie van schoonmaken met terugspoelen.
s� Zet de filterpomp op ON. U kunt de tijd die het geduurd heeft om schoon te maken via terugspoelen, controleren op de klok in het scherm. Zorg 

ervoor dat het filter voldoende en compleet schoongemaakt is via terugspoelen .
s� Als het schoonmaken via terugspoelen klaar is, zet u de filterpomp uit en u zet de afsluiter in de positie filteren. Als u wilt kunt u nu een cyclus van 

spoeling doen.
s� Doe hetzelfde als bij schoonmaken via terugspoelen, waarbij u deze keer de aflsuiter in de positie spoelen zet.
s� Bij het verlaten van het filtermenu met de toets terug/verlaten gaat het systeem terug naar de geprogrammeerde modus.

5.3 Automatisch (met timer):   
In deze modus gaat het filter aan met behulp van een timer die het mogelijk maakt om de begin- en eindtijd van het filteren in te stellen. De timers 
werken altijd in dagen, in cycli van 24 uur. 
Om de tijdstippen van aanzetten en uitzetten te configureren (tot 3 programmeerbare tijden), selecteer met de toetsen omhoog/omlaag op de lijn 
van de timer die u wilt veranderen (1-3).
Met de toetsen plus/min wordt het veld van de starttijd geopend van de geselecteerde timer. Stel het tijdstip in met plus/min. Met de toets omhoog 
verplaatst u naar het veld van de minuten en die stelt u in met plus/min.
Druk op OK om te bevestigen en druk op teruggaan/verlaten om te annuleren. Doe hetzelfde om het tijdstip van uitzetten in te stellen.
Zie paragraaf Schoonmaken van het filter hieronder.

5.4 Smart*:  In deze modus wordt als basis de automatische of de timermodus gebruikt, met drie intervallen van filteren terwijl de filtertijd aangepast 
wordt aan de temperatuur. Hiervoor worden twee parameters voor de temperatuur gebruikt: de maximum temperatuur waarboven de filtertijden ingesteld 
worden door de timer en de minimum temperatuur waaronder het filteren tot 5 minuten gereduceerd wordt. Dit is de minimale tijd waarop het filter werkt. 
Tussen deze twee temperaturen worden de filtertijden lineair geschaald. 
Gebruik de toetsen plus/min om de minimale en maximale gewenste temperatuur in te stellen.
Er bestaat een optie om een antivries modus te activeren waarbij het filter continu geactiveerd wordt wanneer de watertemperatuur onder de 2º C zakt. 
Om de tijdstippen van aanzetten en stopzetten in te stellen (tot 3 tijdstippen programmeerbaar) volg de instructies van de Automatische Modus.
Zie paragraaf Schoonmaken van het filter hieronder.

5.3

5.4
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* Opmerking: De modus is alleen zichtbaar wanneer de opties gebruik maken van de temperatuurmeter en/of heating 
geactiveerd zijn in het “Menu installatie”.



AUX 2 5  en 6
redoX / Vrij Chloor 

ppm (pomp) 

AUX 1 3  en 4  
Base(pomp)* of UV  

(afhankelijk  
van het model)

7.6 Hernoemen van de relais: Elke hulprelais kan worden hernoemd 
naar het gebruik wat u hem wilt geven. Door op de toetsen plus/min te 
drukken, verschijnt er een toetsenbord. U kunt naar boven en beneden 
verplaatsen via de toetsen omhoog/omlaag en naar links en rechts met 
de toetsen plus/min. Om een letter te kiezen druk op de toets OK.

7.3

7.3

7.4 7.5

7.6

7. HULPRELAIS

7.27.1 7.2 De mogelijkheid bestaat om tot 4 
hulprelais extra te gebruiken (waterspelletjes, 
fonteinen, automatisch sproeien, geïntegreerd 
schoonmaaksysteem, luchtpompen voor spa’s , 
verlichting voor de tuin etc.). Dit menu laat zien 
welke relais nog vrij zijn in uw apparatuur en 
maakt het mogelijk om deze te configureren.
7.3 Modus Handmatig (ON/OFF).

7.4 Modus Automatisch: Deze gaat aan met behulp van timers die het 
mogelijk maken om de begin- en eindtijd van de programmering in te stellen. 
Ze kunnen ingesteld worden met een frequentie: dagelijks; elke 2 dagen; 3 
dagen; 4 dagen; 5 dagen; wekelijks; elke 2 weken; 3 weken; 4 weken.
7.5 Timermodus: Dit wordt geprogrammeerd in minuten. Wanneer u 
de toets van het voorpaneel dat bij het relais hoort indrukt, wordt de 
geprogrammeerde tijd in werking gesteld. Deze functie wordt aangeraden 
voor timers van de luchtpompen in de spa.

6. VERLICHTING

6.1 Verlichting
6.2 Modus Handmatig (ON/OFF).
6.3 Modus Automatisch: De tijdstippen van 
aanzetten en uitzetten van de lampen worden 
vastgesteld. Ze kunnen ingesteld worden met 
een frequentie: dagelijks; elke 2 dagen; 3 
dagen; 4 dagen; 5 dagen; wekelijks; elke 2 
weken; 3 weken; 4 weken.

6.4 LED lamp: Wanneer u LED lampen in uw zwembad heeft, dan kunt u 
in het menu de verlichting instellen.
6.5 In dit menu kunt u de kleur van de lampen van uw zwembad 
veranderen. Kies de Impulsduur in seconden en druk op Volgende 
Programma, om de instelling te bevestigen. Raadpleeg de handleiding van 
Uw LED-lampen, om de kleur te configureren.

6.3

6.4 6.5

6.1 6.2
110-230 V max. 3.15 A POTENTIAAL VRIJ

AUX 3
11 en 12

110-230 V max. 3.15 A POTENTIAAL VRIJ

8. CONFIGURATIE

8.9 Geluid: Programmeren van geluid dat het systeem 
gebruikt voor de functies: Toetsenbord (bij het indrukken 
van de toets); Berichten pop-up bericht); Waarschuwingen 
(functioneringsalarm); Filter (begin van het filteren).
8.11 Wachtwoord: De toegang van het gebruikersmenu kan 
beveiligd worden door een wachtwoord in te stellen. Toets een 
combinatie van 5 toetsen in en het systeem zal deze onthouden. 
Er bestaat een “meester-wachtwoord” voor het geval dat u uw 
wachtwoord vergeet. Vraag deze aan de installateur/leverancier.

8.8 8.98.6 8.7

8.3 Instelling van de gewenste taal.
8.5 Instelling van de actuele dag en tijd.
8.7 Instelling van de sterkte van de 
verlichting van het scherm (0-100%) en 
het programmeren van de timer van de 
verlichting.

8.1 8.3 8.48.2 8.5

8.12 Tijden: Tellers van de draai-uren 
van de verschillende modules.
8.14 Info over het systeem: Informatie 
over de software versie van het 
TFT-scherm en de voedingsmodule. 
Ook wordt de benodigde ID-node 
aangegeven om de WIFI-verbinding in 
te stellen.

8.12 8.148.138.118.10

2x

LIGHT
Controle verlichting

9  en 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

AUX 4
Controle verwarming

13  en 14

De hulprelais worden standaard 
geconfigureerd. In het geval dat u de relais 
voor andere accessoires wilt gebruiken, dan 
moet u naar het “Menu” gaan. Neem contact 
op met uw erkende installateur. 
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13. POMP MET VARIABELE SNELHEID

12. NIVEAUSENSOR (Tank)

Als de WIFI-module met het internet verbonden is, met beide lampjes aan, ga dan naar  
www.vistapool.es. Ga naar de optie Registeren en voer de gevraagde gegevens in. De ID-node 
van de installatie vindt u in uw apparaat (zie paragraaf 8. Algemene Instellingen - schermen 
8.13 en 8.14). Zodra dit proces afgerond is, heeft u de totale controle over uw zwembad. U kunt 
parameters als de setpoints en de filtertijd veranderen of de hulprelais aan- of uitzetten.

13.1 Pomp met variabele snelheid: Neem 
contact op met uw installateur voor de 
installatie van een pomp met 3 snelheden.
13.2 tot 13.6 Zodra de pomp aangesloten is, 
kunt u aan elke individuele filterperiode een 
verschillende snelheid toewijzen.  
F: snel, M: gemiddeld, S: langzaam.

8.17 8.18

8.19

9.1 9.39.2

9.4 9.5

8.20

8.15 8.16

8.21 8.22

13.1 13.2 13.3

8.1 WIFI-INSTELLINGEN

8.15 Internet: Zodra de WIFI-module aangesloten is, wordt 
uw installatie opnieuw opgestart. In het Menu Instellingen 
verschijnt de optie Internet.
8.16 WIFI: Selecteer WIFI. Er wordt automatisch gezocht.
8.17 Selecteer het gewenste netwerk.
8.18 Voer het wachtwoord in. Naar boven en beneden via 
de toetsen omhoog/omlaag en naar links en rechts met de 
toetsen plus/min. Druk op OK, en kies een letter.
8.19 Configuratie: Voor een meer gedetailleerde configuratie 
kies dit menu of neem contact op met uw installateur.
8.21 Status: Controleer de status van uw verbinding.
8.22 Verbinding controleren: Controleer of uw verbinding 
ok is.   

Aansluiting 
module WIFI

Groene LED  
(aan)

1  rood    2  geel   
3  groen 4  zwart

13.7 Schoonmaken 
van het filter: Om 
het filter schoon 
te maken met de 
pomp met variabele 
snelheid, wordt 
er aangeraden de 
hoge snelheid te 
gebruiken.

13.713.4 13.5 13.6

9. ZOUTGEHALTE* 10. AFDEKKENG  (Cover)

10.1 Afdekking: inschakeling van de automatische afdekking.  
10.2 Vermindering van de chloorproductie wanneer de afdekking dicht is. Als de 
afdekking gesloten is, is het niet nodig dat de installatie op 100% functioneert. 
Met deze parameter kunt u de optimale chloorproductie reguleren.

10.1 10.2
Cover 1  en 5

1
2
3
4
5
6
7
8

11. DEBIETMETER
Er bestaat een mogelijkheid om 
een externe debietmeter aan de 
installatie toe te voegen. Sluit hem 
aan zoals in het plaatje en neem 
contact op met uw installateur 
om hem te laten activeren. 
De titanium cel bevat een gas 
debietmeter. Deze kunnen allebei 
gecombineerd worden voor ene 
grotere controle.

Sluit een niveausensor aan op uw installatie zodat u op elk moment het beschikbare niveau kunt controleren in de reservoirs van de chemische 
producten die u normaal gesproken gebruikt. Neem contact op met uw installateur/leverancier om de sensor te activeren. Op deze manier kunt 
u ervoor zorgen dat de doseerpompen nooit zonder product werken en uit het niets doseren. Hiermee voorkomt u mogelijke schade.

Optioneel Debietmeter
1
2
3
4
5
6
7
8

3
4
5
6

110-230 V max. 3.15 A POTENTIAAL VRIJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FILTER PUMP
Controle filtratie

7  en 8

Pomp met variabele snelheid
1  Langzaam 2  gemiddeld 3  snel 4  neutraal 

Debietmeter FL1  2  en 5

Ingang voor een veilige 
mechanische debietmeter. 
Deze meter stopt de hydrolyse/
elektrolyse en de doseerpompen bij 
gebrek aan debiet van het water.

9.2 Om deze maatstaf te weten, druk op OK bij Zoutgehalte in het menu Elektrolyse/ 
Hydrolyse (proces benodigt 2 tot 5 min.,scherm 9.4)) U kunt de meting van de 
installatie aan de stand van een externe zoutmeter aanpassen (scherm 9.5). 
9.3 Als u geen temperatuursensor heeft dan kunt u de waarde handmatig invoeren 
voor een grotere nauwkeurigheid. De stand wordt beïnvloed door verschillende 
factoren zoals de temperatuur of de pH van het water. Pas dit elke 2-3 maanden aan. 
* Let op: Optie alleen beschikbaar voor sommige modellen.

9.1 Zoutgehalte: De 
installatie laat een 
meting van zout in het 
water zien in gr/l, en de 
datum en de temperatuur 
van het water bij de 
laatste stand

14

12
11

A1 A2

LN

Niveau 
zuurreservoir  
TANK  4  en 5
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