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Inleiding 
 
Deze handleiding bevat alle nodige informatie voor de installatie, foutopsporingen en 
onderhoud. Lees de handleiding grondig voordat je het doseertoestel opent of 
gebruikt. De fabrikant van dit product zal niet verantwoordelijk worden gehouden 
voor verwondingen door en/of schade aan het product of gebruiker, als dat het 
resultaat is van onjuist installeren of onnodig/verkeerd onderhoud. Het is essentieel 
dat de instructies van deze handleiding altijd gevolgd worden. Installatie door 
gekwalificeerd personeel is vereist.  
 
 

○ Alleen een gekwalificeerd installateur, centrum, persoon of een erkende dealer kan 
dit product herstellen.  
 

○ Onderhoud en bediening dienen volgens de aanbevolen tijd en frequentie te 
worden uitgevoerd, zoals in de handleiding wordt vermeld.  
 

○ Gebruik alleen originele standaard onderdelen. Wanneer u dit niet doet, vervalt uw  
garantie.  

 
○ De meetsondes moeten steeds vochtig gehouden worden, ook bij transport ( voor 

eventueel onderhoud of herstel bij de leverancier). 
 
 
Karakteristieken 

 

○ Duurzaam: de gebruikte materialen zijn chloor-, zuur- (zwavelzuur) en basebestendig.  
Deze kunnen langdurige blootstelling aan zwembadwater (zelfs met zout voor 
zoutelektrolyse) weerstaan. De doseertoestellen zijn niet geschikt voor gebruik met 
zoutzuur (HCl). 
 

○ Simpele werking: de eenheid is zeer handig om te bedienen. Zet het aan en stel de 
gewenste pH (zuur) of redoxwaarde of electrolysetijd (Chloor) in.  

 
○ De pH en Redox systeem moet geregeld  gekalibreerd worden, en de correcte werking 

geverifieerd aan de hand van een degelijke meetmethode op kleur (bij voorbeeld 
Poollab ZWMX1060 

 
○ Lage kost: de operationele kost is zeer laag omdat bij correct gebruik het 

zwembadwater steeds van optimale kwaliteit is en nooit groen wordt.  
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Belangrijke opmerkingen : 
 
De pH en Chloorwaarden van een nieuw zwembad op peil brengen kan verschillende uren 
tot dagen duren.  In de opstartfase is het belangrijk om kalibratie en metingen uit te 
voeren en de settings aan te passen.   
 
Een onvolledige aarding van de de zwembadleidingen kan negative gevolgen hebben op de 
meetresultaten en dus leiden tot afwijkende pH en chloorwaarden in het zwembad.  
Een correcte aarding wordt als volgt gemaakt : 

- De zwembadleiding na de filterpomp wordt geaard via een in-line aarding naar 
een onafhankelijke aardingspaal  

- De zwembadleiding nabij de meetsondes wordt geaard via een in-line aarding 
naar een tweede onafhankelijke aardingspaal  

Gebruik alleen stadswater, geen regenwater of putwater. 
 

 
 

Specificaties 

  
 

 
 

 ZWWX7520-P 

pH regeling 
ZWMX2155 

Peristaltische pomp 

Chloor regeling 

 

 

ZWMX2155 

Peristaltische pomp 

Aansluiting zwembad 50mm rubber ZALX5120 

Flow switch veiligheid Optioneel  ZPHS0008 

Afmeting plaat 48 x 38 cm 

Display kaart Harmo pool ref ZWMX7010 

Relaiskaart Harmo pool ref ZWMX7011 
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Technische specificaties  
 
 

pH/RX meetsensor Verbinding via BNC connector 

Meet bereik pH : 5-9 +- 0.1 

 Rx : 200-999mV +- 10mv 

Configuratie Via display menu 

Relais uitgang 16 A AC 1 

Display Aanwezig 

Doseerpompen ZWMX2155 

Flow switch Optioneel of reeds ingebouwd bij ZWMX7522-P 

Niveau detectie zuur en chloorcontainer Optioneel 

Voeding 230V ~, 50 Hz 

Behuizing IP65 IK07 Rohs  

Installatie Wandmontage met schroeven en pluggen 

Afmetingen 480x380 

Gewicht 12 kg 
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Installatie 

Installatie items 
Attentie! 
○ De elektrische installatie dient zo uitgevoerd te worden dat: 

- De chloor- en zuurpompen niet kunnen werken als de filterpomp niet werkt. Dit kan 
door toevoeging van een flow switch / flow controller ZWMX3552-P (voorkeur) aan 
de installatie of door gebruik van dezelfde elektriciteitsleiding als de filterpomp. 
Bij apparaat ZWMX7522-P is de flowswitch reeds ingebouwd in het toestel. 

- De chloor- en zuurpompen uitgeschakeld kunnen worden als de filterpomp werkt. Dit 
kan door de aan/uit knop op zoutelectrolyse en doseertoestel. 

 

○ Toevoeging van de chemicaliën voor het zwembad moeten stroomafwaarts gebeuren 
van de zwembadaccessoires zoals verwarming, UV-lamp, filter etc. 

 

○ Chloor en zuur kunnen met elkaar reageren tot chloorgas. Zorg ervoor dat de 
chemicaliën buiten of in een zeer goed geventileerde ruimte geplaatst worden, in een 
lekbak, dat ze niet met elkaar in contact kunnen komen en buiten het bereik van 
kinderen blijven.. 

 

○ Het is aanbevolen de installatie van de waterbehandelingsunit in bypass configuratie te 
zetten. 

 

○ Installeer de waterbehandelingsunit op een solide basis of tegen de muur( altijd 
verticaal) 
 
 

○ Het product altijd rechtop houden. Als het product gekanteld is of op de zijkant gelegd 
wordt, kunnen de sondes niet correct meten, zodat men foute metingen tot gevolg 
heeft  

 

○ Het product moet binnen geïnstalleerd worden. Als u dit buiten wil doen, moet u uw 
leverancier contacteren.  

 

○ Het zuur-doseertoestel mag niet gebruikt worden met zoutzuur (HCl). 
 

○ Zuur en chloor (vloeibare chloor) mogen niet gemengd worden. Bij menging ontstaat 
chloorgas. Stockage moet op zulk een manier gebeuren, dat de producten niet met 
elkaar in contact kunnen komen. 

 

○ De elektronica van het apparaat (doseertoestellen) moet binnen geïnstalleerd 
worden. Zorg ervoor dat - in geval van een lek - het water niet over de installatie kan 
lopen. 

○ De elektronica of het toestel op zich mag nooit op een uitgang van een 
frequentieomvormer of een frequentieregelaar aangesloten worden 

○ Het doseertoestel mag niet op hetzelfde stroomcircuit staan als die van de gebruikte 
frequentieomvormer of frequentieregelaar en deze staat op min 3m van de 
doseereenheid. 

 

○ Kalibreer de pH en Rx sondes voor het eerste gebruik en daarna minstens elke 3 
maand. Verifieer “regelmatig” het chloorgehalte en de pH met een kleur-methode. 
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Installatie van de waterbehandelingsplaat 
 
1 Bevestig de waterbehandelingsunit tegen een vaste wand. Fixeer zowel het onderste als 
het bovenste deel van de plaat. 
 
2 Steek pH- en chloorsondes in de sondehouders. Fixeer de wartel met een tang of sleutel 
om de dop vast te draaien. Indien u dit niet doet, bestaat de kans dat er een lek ontstaat 
en dat valt niet onder garantie. 
 

 
 
3) Verbind waterinlaat en wateruitlaat, zodat het water eerst langs de pH meetsonde en 
RX meetsonde gaat en vervolgens langs de Ph en Redox doseerdop ( volgens de richting 
van de gele pijltjes op de buis).  De voorkeur gaat uit naar een installatie in 
bypassconfiguratie: 
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4 Maak de elektrische verbindingen op zulk een manier dat : 

- De chloor en zuurpompen niet kunnen werken als de filterpomp niet werkt, via  
menu item flowswitch ( aan) 

- De chloor en zuurpompen uitgeschakeld kunnen worden als de filterpomp werkt. 

 
 

Schakel zuur- en chloordoseerapparaat uit (knop onderaan de doseerpompen links boven) 
voor de volgende stappen tijdens installatie en kalibratie. 

 
  

5 Sluit de pH en redox meetkoppen aan op de BNC aansluiting op de daartoe voorziene 
posities links onderaan de controle-doos : 

 
 

  
 pH (links)    RX (rechts) 

 
 
6 Start de filterpomp. 
 
7 Verifieer de installatie op lekken. 
 
8 Stop de filterpomp. Haal de sondes uit de houder en kalibreer pH en redox sondes. 
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Attentie! 

(1) Als u geen bypass configuratie heeft, kan u twee rubberen doppen (productcode: 
ZFPX4640) of nepsondes ZWMX2067-Z  in de sondehouders steken om te 
voorkomen dat het water uit de sondehouders spuit tijdens de kalibratie. 

(2) Als u wel een bypass heeft, zorg er dan voor dat -op het ogenblik dat de bypass 
naar de doseernippels dicht staat, de doseerpompen geen vloeistof kunnen 
pompen. Dit kan door de doseerpompen zelf uit te schakelen, of door de 
electriciteitstoevoer af te zetten 

(3) De kalibratieprocedure van de sondes kan enkele minuten in beslag nemen. Om 
een accurate lezing te garanderen is het van belang om onderstaande stappen goed 
te volgen. 

(4) Zorg ervoor dat de kalibratievloeistoffen die gebruikt worden in het 
kalibratieproces altijd overeen komen met de aangegeven waarden en dat de 
vloeistoffen niet vervuild zijn. 

 
9 Kalibreer de sonden  

 
 
Aan de hand van volgende stappen heeft u de sondes binnen de kortste keren 
gekalibreerd: 

 
1. Dompel de meetkoppen (meetsondes)  onder in de kalibratievloeistoffen voor pH 

(pH 7) en Redox (465-468 mV) en wacht 5 minuten om in evenwicht te komen 
vooraleer verder te gaan met het kalibratieproces. 
 
Druk 10 seconden lang op de pH en Redox  toetsen (bovenste en onderste toets)  

 

                                            
 

Van zodra de kalibratie begint wordt een scherm geactiveerd en laat zien wat U kalibreert 
U kan ofwel alleen Ph kalibreren of  alleen Rx kalibreren   of beiden terzelfdertijd 
kalibreren 
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2. Een timer zal na 120 seconden stoppen en een melding geven of de
    kalibratie is geslaagd  
    <-  
 
 
 
 

 
Bij een niet geslaagde kalibratie is er volgende melding: 

 
 
 
 

redenen voor een mislukte kalibratie: 
een slechte kalibratie ( opnieuw proberen) 
kalibratie vloeistof is vervuild( vloeistof vervangen) opnieuw kalibreren 
sonde is kapot( meetsonde vervangen) en opnieuw kalibreren 
 
 
Bij een goede kalibratie van Ph en Rx verdwijnen de schermen automatisch 
 
Na 2 minuten gaan de schermen weg en kan u de waarden van het scherm aflezen. Als de 
kalibratie correct is zijn de waarden als volgt: 

a. pH 7.0 +- 0.1 
b. Redox 468 +-10mV 

Als de waarden niet binnen het bereik liggen zoals hierboven beschreven kan u de pH 
en Redox toetsen opnieuw indrukken om het kalibratieproces te herhalen. 

 
 
   
10 Voorbereiding zwembadwater  

 
Zorg dat de pH van het zwembadwater minstens tussen 7.2 en 8.5 ligt, en zo dicht 
mogelijk bij 7.4 
 
Zorg dat het chloorstabilisatorgehalte (cyanuurzuur) van het zwembadwater tussen 
20-40 ppm (20-40g/10m³) bedraagt.  
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11 Instellen van parameters 
Een aantal parameters moeten worden ingesteld. Druk op de middelste toets. U krijgt het 
volgende scherm te zien: 
 
11.1 Taal 

U kan een (andere) taal instellen. Druk nogmaals op de middelste 
toets. Dan navigeert u door middel van de bovenste of onderste 
toets naar de talen Français, Castellano, Italiano, English, 
Deutsch. U bevestigt uw taalkeuze door op de middelste toets te 
drukken.  
 
 
 

 
 
 
11.2 Doseerwijze: proportioneel of continu 

Druk op de onderste toets. De instelling “doseerwijze” is nu aangevinkt. 
Druk op de middelste toets om deze instelling te activeren. U ziet nu 
dat de doseerwijze Prop (= proportioneel) geselecteerd is. Druk 
nogmaals op de middelste toets. De doseerwijze proportioneel is nu 
ingesteld.  
 
 

 
Attentie! 
Voor vloeibare chloor toevoeging mag u de optie Zout NIET kiezen. 
 
 
Uitleg bij de doseerwijze Proportioneel:  
 
Bij “proportioneel ” als doseerwijze, zal de controller continu een cyclus doorlopen waarbij : 

- pH en Chloorgehalte gedurende 40 sec gemeten worden (geen dosering op dat 
ogenblik) 

- de chloor  (indien nodig) gedoseerd wordt gedurende 2 minuten. 
- de pH min (indien nodig) gedoseerd wordt gedurende 2 minuten. 

 
Hoe dichter de PH en Rx waarde het setpoint benadert, hoe minder de doseerpomp   

draait. 
Deze doseerwijze (prop) is aanbevolen voor het werken met vloeibare chloor / vloeibare 
pH- 
Bij deze doseerwijze zal er nooit pH- en vloeibare chloor tegelijkertijd gedoseerd worden. 
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Uitleg bij de doseerwijze Continu:  
- De pompen zullen steeds draaien als pH en/of redox setpoint niet bereikt zijn. 
- Als u voor deze doseerwijze kiest, moeten injectiepunt voor pH en chloor minstens 2 

meter van elkaar verwijderd zijn.  
 

 
 
11.3 PH+ of PH- 

Druk op de onderste toets. De instelling “PH+ or PH-” is nu aangevinkt. 
Druk op de middelste toets om deze instelling te activeren. Er verschijnt 
een – teken. Druk nogmaals op de middelste toets. U hebt nu de 
toevoer van PH- ingesteld. 
 
PH- moet altijd worden ingesteld bij gebruik van vloeibare chloor. 
Vloeibare chloor bevat immers al PH+, dat wordt altijd toegevoegd als 

stabilisator. 
 
PH- moet altijd worden ingesteld bij gebruik van zoutelektrolyse. Bij de productie van chloor 
door het zoutelektrolysetoestel, wordt PH+ (NaOH) als bijproduct gevormd. 
 
Het is niet mogelijk om zowel PH+ ALS PH-  TOE TE VOEGEN : PH- of PH+, nooit beide tegelijk. 
 
In andere gevallen kan PH plus ingesteld worden. 
 
11.4) PH SP 

Druk op de onderste toets. De instelling “PH SP” is nu aangevinkt. 
Druk op de middelste toets om deze instelling te activeren. U ziet nu 
een vooraf ingestelde waarde.  Nu kan u met de bovenste of 
onderste toets de waarde hoger of lager instellen waarna u 
bevestigt door op de middelste toets te drukken. De waarde is nu 
ingesteld naar uw behoefte. 
 
In de regel zal de pH geregeld worden op 7.4 

 
 
11.5 Rx SP(Redox SetPoint) 

De redox is een maat voor het chloorgehalte. 
Bij startup adviseren wij het setpoint op 700mV te zetten, op 
dezelfde manier als hierboven beschreven voor pH. Na de eerste 
opstart het Chloorgehalte meten met een kleurmethode. Het 
setpoint voor redox eventueel aanpassen (verlagen indien chloor te 
hoog, verhogen indien chloor te laag). 
 
 

 
Lees aandachtig het hoofdstuk “Aanpassen van Rx setpoint” verder in de manual 
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11.6 Flow switch: neen , ja 
 
Hier kan je ingeven of de installatie uitgerust is met een Flow switch 
Indien u JA ingeeft gaat het toestel ervan uit dat er een flow switch actief is. Bij een 
waterflow zullen de doseerpompen Ph en chloor kunnen functioneren, bij geen flow zullen 
de doseerpompen niet werken.  
 
Bij de versie ZWMX7525 is een flowswicth mee ingebouwd, bij de versie ZWMX7520-P 
niet. 
 
 
11.7 Veiligheidsalarm: aan of uit of info 

De  alarmfunctie is vereist om een veilig gebruik van dit apparaat en zwembad te 
garanderen.  
 
 
Alarm aan: 
 
Het alarmscherm komt op bij een: 
 

- pH te hoog ( pH>8,5) 
- pH te laag (pH < 5,5)  
- pH eindpunt niet bereikt na 200 minuten doseren 
 
 
 
- Redox te laag (<100) 
- Rx eindpunt niet bereikt na 400 minuten  
 
 
 
 

De alarmfunctie is nodig om de gebruiker te waarschuwen voor 
afwijkend gedrag van het toestel, en om te voorkomen dat er bij 
voorbeeld een zeer grote dosis pH vloeistof gedoseerd wordt of veel 
te veel chloor wordt aangemaakt 
 
De alarmmelding verdwijnt als de middelste menuknop (reset) word 
ingedrukt of na een stroomonderbreking. 
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Indien, na het resetten van de alarmfunctie, de waarden afwijken zoals hierboven 
beschreven,  zal het alarm terug in werking komen. 
 
Er mag niet in het zwembad gezwommen worden als het “alarm” een afwijking aangeeft. 
 
 
 
 
Alarm uit: 
 
Gebruik het apparaat tijdens normaal en automatisch gebruik nooit in de alarm UIT modus. 
Als u het alarm op uit zet zal de alarmfunctie zoals hierboven beschreven, gedurende 240 
min niet werken. 
 
De modus alarm UIT wordt alleen gebruikt om de waarden van een zwembad die sterk 
afwijken (zoals bij de eerste opstart) onder controle te krijgen. Zo kan – bij voorbeeld bij de 
eerste opstart van het zwembad – de pH heel hoog zijn en de Rx heel laag. In dit geval is 
het nodig de alarm uit functie te gebruiken om de pH en de Chloor onder controle te 
krijgen. 
 
Er mag niet in het zwembad gezwommen worden als de functie “alarm uit” wordt gebruikt. 
  
 
12 Leg de zuigdop van de pH  in de  zuurbus, en de chloor zuigdop in de chloorcontainer.. 
Het is aan te bevelen om de zuigdop niet tot op de bodem van de bus te laten zakken. Als 
er iets verkeerd zou gaan met de dosering, zal niet de hele bus chloor of zuur in het 
zwembad gepompt worden. 
 
 
13 Opstart van de unit 
 
 Start de installatie door de elektriciteit van pomp en doseertoestellen in te schakelen. 
Zet de pH dosering aan (via de schakelaar onderaan de unit)  tot de pH in de range 7.2-7.6 
zit. Indien de pH lager is dan 7.2 : voeg manueel pH plus toe aan het zwembadwater. 
 
 
Zodra de pH in de range 7.2-7.6 zit, schakelt u de chloordosering aan. 
 
Bij doseerwijze “Proportioneel” zullen zuur- en chloorpomp nooit tegelijkertijd werken. 
 
Verifieer dat er geen lek is aan de doseernippels voor zuur en chloor, en dat zuur en chloor 
effectief gedoseerd worden. 
 
 
14 Verifieer regelmatig de werking van de sondes en settingen door pH en Chloorgehalte 
te meten met een alternatieve methode (kleurmeting). Pas desnoods de setpoints van de 
installatie aan. 
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Chloorregeling via RX : Aanpassen van het RX setpoint 
 
De Rx (Redox) is een maat voor het chloorgehalte (oxiderend vermogen) van het 
zwembadwater. Hoe hoger de Rx, hoe hoger het Chloorgehalte. De Rx wordt uitgedrukt in 
mV (millivolt) , het chloorgehalte in ppm (parts per million) 
Het chloorgehalte in een zwembad ligt idealiter tussen 1 en 1.5ppm 
 
Er is geen eenduidige relatie tussen Rx en ppm Chloor, maar meestal komt een Rx van 700-
750mV overeen met een chloorgehalte van 1 tot 1.5ppm. 
Daarom is het nodig om – bij opstart en nadien op geregelde tijdstippen- het chloorgehalte 
te verifieren met een kleurmethode meting (bij voorbeeld Poollab ZWMX1060). Indien 
hiermee vastgesteld wordt, dat het chloorgehalte te hoog is, moet het RX setpoint 
verlaagd worden. Indien vastgesteld dat het chloorgehalte te laag is, moet het RX setpoint 
verhoogd worden. Herhaal deze operatie indien nodig verschillende keren, totdat het 
chloorgehalte consistent tussen 1.0 en 1.5 ppm blijft. 
 
Als extra veiligheidsmaatregel, raden wij aan om bij de opstart de zuigdop niet tot op de 
bodem van de bus te laten zakken. Als er iets verkeerd zou gaan met de dosering, zal niet 
de hele bus zuur in het zwembad gepompt worden. 
 
Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften vooraleer chemicaliën te gebruiken.  
 
 

Instructies pH toevoeging 
 
Omdat aan vloeibare chloor pH+ is toegevoegd, is het nodig om de pH te corrigeren met 
pH min. Hiervoor raden wij het gebruik aan van Zwavelzuur 15% - 30%. Hoe “zwakker” het 
zwavelzuur, hoe nauwkeuriger de pH dosering zal werken. 
 
In het uitzonderlijke geval dat de pH onder 7.2 zakt, kan deze best manueel door 
toevoeging van pH plus terug in de zone 7.2-7.6 gebracht worden. 
 
Als extra veiligheidsmaatregel, raden wij aan om bij de opstart de zuigdop niet tot op de 
bodem van de bus te laten zakken. Als er iets verkeerd zou gaan met de dosering, zal niet 
de hele bus zuur in het zwembad gepompt worden. 
 
Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften vooraleer chemicaliën te gebruiken.  
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Kalibratie en verificatie chloor/pH 

 
De correctheid van pH en Chloor moet geregeld (wekelijks) geverifieerd worden aan de 
hand van een degelijke meting met kleur (bij voorbeeld Poollab ZWMX1060 
Iedere installatie dient minimum jaarlijks eenmaal gekalibreerd worden. Bij een lang 
zwemseizoen, of bij afwijking tussen kleurmethode-meting en pH/Rx waarden, is het aan 
te raden om ook te kalibreren halfjaars, dus 2 maal per jaar. 
De procedure kalibreren en aanpassen setpoint werden reeds hierboven uitgebreid 
omschreven. 
 

Aansluiten van een flow switch 
 
Er kan een flowswitch op de unit worden bijgeplaatst, voor toestellen die in 2020 of later 
werden geproduceerd. 
Op de printplaat met de display, zit links onderaan de aansluiting “FS”. Deze worden 
verbonden met de twee contacten van de flow switch. Als er geen flow gedetecteerd 
wordt, zullen zuur- noch chloorpomp draaien, en wordt een alarm gegenereerd. 
 

  

Aansluiten van een niveau switch 

 
Er kunnen twee niveauswitches op de unit worden bijgeplaatst, voor toestellen die in 2020 
of later werden geproduceerd. 
Op de printplaat met de display, zit midden en rechts onderaan de aansluiting “WLH” en 
“WLL”. Deze worden verbonden met de twee contacten van de niveau switch. Verbind 
aansluiting WLH met de niveauswitch in het vat met zuur, en de aansluiting WLL met de 
niveauswitch in het chloorvat. 



  

 

 

 17 

 
Bij laag niveaudetectie, zal de desbetreffende pomp stoppen met pompen en een alarm 
genereren. 
 

 

Tabel 1 
Onderstaand een tabel welke de verhoudingen tussen mV ,  pH en het overeenkomende 
chloorgehalte in ppm. Vb  uw toestel heeft volgende waarden op het scherm: pH 7,2 en 
redox van 740 dan heeft uw zwembad water een chloorgehalte van 1,2 ppm. 
Opgepast, deze tabel is niet steeds correct. Door producten zoals vlokmiddel, 
wandenreiniger, bezinkingsmiddelen, sulfaten, koper sulfaat, extreem vuil water 
(chloramines) … , door elektromagnetische storingen en/of door een niet-ideale aarding 
kan het zijn een Rx van 700-750 mV NIET overeenkomt met een chloorgehalte van 1-
1.5ppm. Vaak is dit een tijdelijk verschijnsel dat vooral voorkomt bij gebruik van 
zoutelectrolyse. 
 
Een kleurmeting met een degelijk toestel (bij voorbeeld Poollab ZWMX1060), geeft de 
beste indicatie voor het chloorgehalte in het zwembad. 

 
Free Chlorine ORP/mV vs pH 

 pH 

O
R

P
/M

v pH 6,9 7 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 ppm 

mV 507 505 502 500 499 497 496 494 493 491 490 488 487 0,2 

mV 561 558 553 550 548 546 544 541 539 536 534 532 529 0,3 

mV 599 596 590 586 583 580 577 574 571 568 565 562 559 0,4 

mV 629 625 618 615 611 607 604 600 597 593 590 586 583 0,5 

mV 652 648 640 637 632 629 625 621 617 613 610 605 602 0,6 

mV 663 658 650 646 642 638 634 630 626 622 618 614 610 0,65 

mV 673 669 660 656 651 647 643 639 635 630 626 622 618 0,67 

mV 682 677 668 664 660 663 651 647 642 638 634 629 625 0,75 

mV 690 686 677 672 668 655 659 654 650 645 641 636 632 0,8 

mV 698 694 684 680 675 670 666 661 657 652 647 643 638 0,95 

mV 706 702 692 687 682 677 673 668 663 658 654 649 644 0,9 

mV 713 708 698 694 689 684 679 674 669 664 659 654 650 0,95 

mV 720 715 705 700 695 690 685 680 675 670 665 660 655 1 

mV 733 727 717 712 707 701 696 691 686 680 675 670 665 1,1 

mV 744 739 728 722 717 712 706 701 695 690 685 679 674 1,2 

mV 755 749 738 732 727 721 716 710 705 699 694 688 682 1,3 

mV 765 759 747 742 736 730 724 719 713 707 702 696 690 1,4 

mV 774 768 756 750 744 738 732 727 721 715 709 703 697 1,5 

mV 790 784 771 765 759 753 747 741 735 728 722 716 710 1,7 

mV 798 792 779 773 766 760 754 748 741 735 729 722 716 1,8 

mV 812 805 792 785 779 773 766 760 753 747 740 734 727 2 

mV 824 818 804 797 731 784 777 771 764 757 751 744 737 2,2 

mV 841 834 826 813 806 800 792 785 778 771 764 757 751 2,5 
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Winterklaar 
 
 
Attentie!  
Als u uw product niet tegen de winter beschermt, kan dit schade berokkenen en valt dit 
niet meer onder garantie. 
 
In gebieden waar het veel vriest, moet je de pomp, de filter en de doseerapparatuur 
beschermen tegen bevriezing. 
 
Het is aan te raden om de doseertoestellen binnen in een droge en warme omgeving te 
bewaren. De sondes moeten vorstvrij bewaard worden, ondergedompeld in KCl 
bewaarvloeistof (ZWWX7168). 
 
De pvc-buizen moeten watervrij gemaakt worden.  

 
 

Lente opstart 
 
 
Wanneer uw doseerapparatuur beschermd was in de winter, volg dan de volgende 
stappen voor u het systeem opnieuw opstart in de lente. 
 
Wanneer uw doseerapparatuur beschermd was in de winter, gebruik dan de volgende 
stappen om het systeem klaar te maken voor de lente: 
 
1. Kalibreer de sondes  
2. Verifieer dat het terugslagklepje in de doseernippel, niet verstopt zit.   
3.  Verifieer dat er geen lekken zijn aan de installatie wanneer het geheel onder druk                  
 staat, en wanneer de doseerpompen draaien. Vervang preventief de doseerslangen 
 en de peristaltische doseertube tweejaarlijks. 
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Onderhoud en inspectie 

Onderhoud 
o Verifieer regelmatig de werking van de sondes en settings door pH en chloorgehalte te 

meten met een alternatieve methode (kleurmeting). Pas desnoods de setpoints van de 
installatie aan. 

o Verifieer regelmatig de slang binnenin de peristaltische pomp. Deze slang onmiddellijk 
vervangen bij lekkage. Het is aan te raden deze slang elke jaar preventief te vervangen. 
 

o Verifieer regelmatig de inspuitnozzels voor lekken. Deze nozzels onmiddellijk 
vervangen bij lekkage. 

 

o Kijk de stroomtoevoer en kabelconnectie regelmatig na. Als de pomp abnormaal begint 
te werken, zet hem uit en bel een gekwalificeerde technieker. 

o Onderhoud van de peristaltische pompen: 
o Het buisje van de pomp bereikt zijn levenseinde na 500/600 werkuren(chemische 

comptabiliteit), en dient in principe jaarlijks vervangen te worden. 
o De buisjes van de afvoer- en aanvoerleiding dien 2 jaarlijks vervangen te worden. 
o Een onderhoudskit is verkrijgbaar: ZWMX2201-Z 

 
o De nozzels dien tweejaarlijks ontkalkt te worden en  gespoeld te worden. De kalk kan 

de aanvoer of terugloop blokkeren. Wij raden aan om chloor te gebruiken met antikalk 
( ZWCX1232) 

o De pompen dien steeds hoger te staan dan de aanvoervloeistoffen 
o Gebruik de juiste voorgeschreven producten voor de peristaltische pompen en voor 

het Santoprene buisje(zoals vermeld jaarlijks te vervangen) 

Waarschuwingen 
○ Onjuiste installatie kan een elektrisch of chemisch risico creëren, wat kan resulteren in 

ernstige verwondingen.  
 

○ Meng nooit zuur en vloeibare chloor : deze reageren tot gevaarlijk chloorgas. 
 

○ Houd de installatie en chemicaliën buiten het bereik van kinderen. Draag steeds 
veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril bij werkzaamheden aan de installatie. 
 

○ NOOIT enige interne aanpassingen doen binnenin de doseerapparatuur.  
 

○ Als u niet bekend bent met het zwembadfiltersysteem en doseerapparatuur:  

− probeer niets aan te passen zonder je leverancier, professionele zwembad 
aannemer te consulteren; 
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− lees de volledige installatie- en gebruiksaanwijzing voor u de doseerapparatuur 
gebruikt. 

 
Notitie: Uiterst belangrijk: 

1) Zet de stroom altijd af als je het toestel laat herstellen of onderhouden.  
2 )Als het toestel voor nazicht wordt opgestuurd, zorg ervoor dat de meetsondes    
zicht steeds in een bewaarvloeistof bevinden bij het opsturen. Indien de 
meetsondes gedurende 3 à 4 uur droog zijn kan dit invloed hebben bij de volgende 
metingen met als resultaat foute metingen. 

 

Probleemoplossing 
 
 

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING 

Het scherm licht niet op Geen spanning aanwezig Verifieer spanning 

Zuurpomp doseert niet Schakelaar onder de 
doseerpomp staat op “O” 

Zet schakelaar op “1” 

Settingen van pH regeling staan 
verkeerd : pH+ terwijl er pH- 
wordt gedoseerd (of 
omgekeerd) 

Verifieer settingen 

Er is een niveau detector 
aangekoppeld die een verkeerd 
contact geeft 

Koppel niveaudetector los 

Er is een flow switch 
aangesloten en deze geeft aan 
dat er geen flow is 

Verifieer flow en flow switch (ga 
naar setting flow switch : neen) 

Zuurpomp blijft doseren Setpoint nog niet bereikt Geen actie vereist 

Verkeerde parameter ingesteld : 
pH+ terwijl er pH- wordt 
gedoseerd (of omgekeerd) 

Corrigeer parameter. 

Relais op printplaat blijft hangen Contacteer leverancier. 

Zuurpomp doseert maar af en 
toe 

Zuurpomp staat op proportineel 
doseren 

Geen actie vereist 

Chloorpomp doseert niet Schakelaar onder de 
doseerpomp staat op “O” 

Zet schakelaar op “1” 

Settingen van Rx regeling staan 
verkeerd 

Verifieer settingen 

Er is een niveau detector 
aangekoppeld die een verkeerd 
contact geeft 

Koppel niveaudetector los 

Er is een flow siwtch 
aangesloten en deze geeft aan 
dat er geen flow is 

Verifieer flow en flow switch (ga 
naar setting flow switch : neen) 
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Chloorpomp blijft doseren Setpoint nog niet bereikt Verifieer settingen en verifieer 
chloorgehalte met 
kleurmethode. 

Relais op printplaat blijft hangen Contacteer leverancier. 

Zuurpomp en chloorpomp 
pompen niet. 

Er is een flow switch 
aangesloten en deze geeft aan 
dat er geen flow is 

Verifieer flow en flow switch (ga 
naar setting flow switch : neen) 

 Er zijn niveau detectoren 
aangekoppeld die een verkeerd 
contact geven 

Koppel niveaudetectoren los 

Chloor-of zuurpomp zuigen 
geen vloeistof op 

Vat is leeg of opzuigvoet hangt 
boven vloeistofniveau 

Vervang zuur of 
chloorcontainer; Verlaag 
opzuigvoet. 

Opzuigvoet is verstopt Vervang opzuigvoet 
ZWMX2205-Z 

Peristaltische slang is lek Vervang peristaltische slang 

ZWMX2231-Z 

Injectienozzle is verstopt Vervang injectienozzle 
ZWMX2220-Z 

Vloeistof (zuur of chloor) in 
doseercompartiment van 
chloor- of zuurpomp 

Santoprene doseerslang lek Verifieer of doseernippel 
verstopt is, en vervang 
doseerslang. 

Doseerslang in pH of 
chloordosering vormt een blaas 

Toevoer zuur of chloor in 
injectienippel gestremd door 
vuil / verkalking 

Stop onmiddellijk zuurdosering 
en reinig/vervang nippel. 
Gebruik vloeibare chloor met 
antikalk 

Kalibratie mislukt Kalibratievloeistof verouderd of 
vuil 

Vervang kalibratievloeistof 

Sonde nog niet in evenwicht Herhaal kalibratie 

Sonde kapot Vervang sonde 

Sonde lang drooggestaan Laat sonde 24 uur in 
zwembadwater staan, en her 
kalibreer 

Toestel komt in alarm : pH te 
hoog. 

pH > 8.5 Verifieer pH met kleurmethode. 
Corrigeer pH manueel of schakel 
de alarmfunctie eenmalig uit en 
laat doseertoestel de pH 
terugdringen. 

Zuurcontainer is leeg Vervang zuurcontainer 

Electrode kapot Vervang elektrode 
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Toestel komt in alarm : pH te 
laag  

pH<5.5 Verifieer pH met kleurmethode. 
Corrigeer pH manueel of schakel 
de alarmfunctie eenmalig uit en 
laat doseertoestel de pH 
terugdringen. Gebruik eenmalig 
pH+ en zet setting toestel op 
pH+ 

Electrode kapot Vervang elektrode 

pH steeds 7, ook in 
kalibratievloeistoffen pH 4 en 
pH 9. 

pH sonde kapot Vervang pH sonde en her 
kalibreer 

Toestel komt in alarm : Rx te 
laag 

Rx < 150. Onzuiverheden in het 
zwembadwater 

Schakel tijdelijk over naar 
manuele toevoeging van chloor. 
Controleer chloor via 
kleurmeting. 

Chloorcontainer is leeg Vervang chloorcontainer 

Electrode kapot Vervang elektrode 

Rx geeft zeer afwijkende 
waarde ten opzichte van tabel 1 

Verstorende onzuiverheid in het 
water 

Schakel chloordosering uit, en 
voeg (tijdelijk) de chloor 
handmatig toe 

Sonde stuk Vervang sonde 

Elektromagnetische storing Verifieer aarding 

 
 
 
 
 


