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 Inhoud 
 

A. PoolBasic pH – redox unit 
B. PVC zuigslang 4/6 (2x 2 mtr.) 
C. PE persslang 4/6 (2x 3 mtr.) 
D. Schroeven t.b.v. muurbevestiging 
E. Voetfilter (PVC) 
F. Injectieventiel ⅜” 
G. pH en redox elektrode 
H. elektrode houder ½” 
I. aanboorzadel Ø50mm 
L. buffervloeistoffen pH4, pH7, redox en water 
M. overgangsnippel t.b.v. injectieventiel (Optie) 

 

 Technische gegevens Wandmontage ↓ 

Afmetingen : 234 x 162 x 108 mm 
Gewicht : 1 kg 
Spanning : 230VAC, 50 – 60 Hz 
Verbruik : 12W of 18W 
Capaciteit : 1,5 ltr/h of 5,0 ltr/h 
Max. druk : 1,5 bar 
Pompenactiviteit : pauze – doseren 
Meetwaarde : 0 – 14,0 pH, 0 – 1000mV 
Precisie : +/- 0,1 pH, ± 10mV 
Nauwkeurigheid : ± 0,02 pH, ± 3mV 

 
 

LET OP! 
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 Instellingen 

 
• kalibratie (druk de CAL toets 3 sec. in) 

- selecteer de elektrode, die gekalibreerd moet worden door ▲ of ▼ te drukken. 
- standaard buffervloeistof pH elektrode is pH7 en pH4 
- standaard buffervloeistof redox elektrode is 465mV 

• set Point (druk de SET toets in) 
- selecteer het setpoint door ▲ of ▼ te drukken. Druk daar de CAL toets in om de 

selectie te bevestigen. 
 Sp_750mV  700_mV 
 Sp_7,4pH  7,6_pH 

• druk de toetsen CAL en SET tegelijkertijd 5 sec. in om in het Setup-programma te 
komen. (onderstaand komt in het display te staan) 
- Program_menu 

• Language (taal) – door de CAL toets te drukken, kun je de taal veranderen naar Engels, 
Italiaans, Spaans, Duits of Frans). Bevestig wijziging door weer op de CAL toets te drukken. 

• Rx measurement (redox meting) – door de CAL toets te drukken, kom je in het menu 
van de redox meting. Door ▲ of ▼ te drukken, kom je in verschillende menu’s van de redox 
meting terecht. 
- setpoint_750mV (mogelijk te veranderen in 0 – 1000mV). Door weer de CAL toets te 

drukken (de waarde knippert nu), kun je de waarde van de redox instellen door ▲ of ▼ te 
drukken. Instelling bevestigen door de CAL toets te drukken. 

- sp_type_Low (mogelijk te veranderen in LOW of HIGH). Druk de CAL toets in, 
door ▲ of ▼ te drukken, kun je de instelling veranderen. Instelling bevestigen door de CAL 
toets in te drukken. 

- ofa_time_000_min (mogelijk te veranderen in OFF of tijdinstelling). Druk de CAL toets in, 
door ▲ of ▼ te drukken, kun je de instelling veranderen. Instelling bevestigen door de CAL 
toets in te drukken. 

- alr_band_100_mv (mogelijk te veranderen in 100mV – 300mV). Druk de CAL toets in, 
door ▲ of ▼ te drukken, kun je de instelling veranderen. Instelling bevestigen door de CAL 
toets in te drukken. 

Druk de SET toets in om dit menu weer te verlaten. Je komt weer in Program-Menu terecht. 
• pH measurement (pH meting) – door de CAL toets te drukken, kom je in het menu van 

de pH meting. Door ▲ of ▼ te drukken, kom je in verschillende menu’s van de pH meting 
terecht. 
- setpoint_7,4pH (mogelijk te veranderen in 0 – 14pH). Door weer de CAL toets te drukken 

(de waarde knippert nu), kun je de waarde van de pH instellen door ▲ of ▼ te drukken. 
Instelling bevestigen door de CAL toets te drukken. 

- sp_type_acid (mogelijk te veranderen in ACID of ALKA). Druk de CAL toets in, 
door ▲ of ▼ te drukken, kun je de instelling veranderen. Instelling bevestigen door de CAL 
toets in te drukken. 

- ofa_time_000_min (mogelijk te veranderen in OFF of tijdinstelling). Druk de CAL toets in, 
door ▲ of ▼ te drukken, kun je de instelling veranderen. Instelling bevestigen door de CAL 
toets in te drukken. 

- alr_band_1,0ph (mogelijk te veranderen in 1pH – 3 pH). Druk de CAL toets in, 
door ▲ of ▼ te drukken, kun je de instelling veranderen. Instelling bevestigen door de CAL 
toets in te drukken. 

- Temp_25°C (mogelijk te veranderen). Druk de CAL toets in, door ▲ of ▼ te 
drukken, kun je de instelling veranderen. Instelling bevestigen door de CAL toets in te 
drukken. Alleen mogelijk bij pH. 

Druk de SET toets in om dit menu weer te verlaten. Je komt weer in Program-Menu terecht. 
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• Flow (doorstroom) – (mogelijk te veranderen in ON of OFF). Druk de CAL toets in, 

door ▲ of ▼ te drukken, kun je de instelling veranderen. Instelling bevestigen door de CAL 
toets in te drukken. 

• Calibration probe (kalibratie van elektrode) – (mogelijk te veranderen in Full, Easy of 
OFF). Druk de CAL toets in, door ▲ of ▼ te drukken, kun je de instelling veranderen. 
- Full (met behulp van pH7, pH4 en 465mV buffervloeistoffen) 
- Easy (met behulp van pH7 en 465mV buffervloeistof) 
- OFF (gedeactiveerd) 

• Password (mogelijk te veranderen, standaard op 0000) – Druk de CAL toets in, 
door ▲ of ▼ te drukken, kun je de instelling veranderen. Instelling bevestigen door de CAL 
toets in te drukken. 

- EXIT_save – (mogelijk te veranderen). Door ▲ of ▼ te drukken, kun je de instelling veranderen. 
Instelling bevestigen door de CAL toets in te drukken. 

- Priming_700mV – (aanzuigen redox slangenpomp). Druk de ▲ 3 sec. in en de pomp begint met 
aanzuigen. 

- Priming_7,2pH – (aanzuigen pH slangenpomp). Druk de ▲ 3 sec. in en de pomp begint met 
aanzuigen. 

- Lock pump function – (mogelijkheid op de pomp te stoppen). 
• Redox pomp – druk ▲ en CAL tegelijkertijd 5 sec. in. De pomp stopt. Om deze weer te laten 

starten, druk opnieuw ▲ en CAL. 
• pH pomp – druk ▼ en CAL tegelijkertijd 5 sec. in. De pomp stopt. Om deze weer te laten 

starten, druk opnieuw ▼ en CAL. 
 

Het systeem doseert in proporties, kijkend naar de ingestelde waarde van het set-point. 
(minimale afstand 25%, maximale afstand 90% van de 10 minuten, dat het systeem doseert) 

 
LET OP! 
Het systeem gaat automatisch terug naar PROGRAM_MENU na 1 minuut. Alle niet 
opgeslagen waarden, worden niet gesaved. 

 

Draag altijd zorg voor voldoende chemie in de Jerrycans of chemiebuffer. Drooglopen van de 
slangpompen kan schade aan de installatie veroorzaken. Bij lege voorraad systeem direct 
uitschakelen 
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 Overzicht printplaat 

 

 
1. ingang redox en pH elektrode 
2. ingang temperatuur (PT100) 
3. ingang niveau redox 
4. ingang niveau pH 
5. ingang doorstroom (spanning 230VAC) 
6. uitgang relais magneet ventiel redox (spanningsvrij contact, max. belasting 250VAC, 

10A) 
7. uitgang alarm relais (spanningsvrij contact, max. belasting 250VAC, 10A) 
8. uitgang relais magneet ventiel pH (spanningsvrij contact, max. belasting 250VAC, 10A) 
9. Voedingsspanning 230VAC 
10. Hoofdschakelaar 
11. Zekering 500mA (vertraagd) 
12. uitgang pH slangenpomp (J1) en redox slangenpomp (J2) 
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 kalibratie pH elektrode (met instelling FULL bij het menu CALIBRATION PROBE) 

 

   
De elektrode afspoelen met water 

 
Zet de elektrode in de pH 7 

buffervloeistof 

CALIBRATION 

 
 

Druk de CAL toets 3 sec. in. 

5 

Druk CAL toets in 

 
Kalibratie duurt 1 minuut 

 
Wait  60s_ 

6 
 

7pH_Quality_100% 
 
 

Kwaliteit van de elektrode 

7 
 

De elektrode afspoelen met water 
 

Zet de elektrode in de pH 4 
buffervloeistof 

Druk CAL toets in 

 
Kalibratie duurt 1 minuut 

 
Wait  60s_ 

10 

4pH_Quality_100% 
 

Kwaliteit van de elektrode 
 

11 
 

De elektrode afspoelen met water 

 

 
 

 
 

Druk de CAL toets in om de 
gegevens op te slaan en het menu 

te verlaten 

14 

 
 
 
 
 

Normale status 

15 
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Mocht er gekozen zijn voor EASY calibration (alleen pH7), vervalt stap 9 t/m 11! 
 Kalibratie redox elektrode 

 

   
De elektrode afspoelen met water 

 
Zet de elektrode in de 465mV 

buffervloeistof 

Calibration 

 
 

Druk de CAL toets 3 sec. in. 

5 

Druk CAL toets in 

 
Kalibratie duurt 1 minuut 

 

Wait  60s_ 
6 

 
465mv_Quality_100% 
 
 

Kwaliteit van de elektrode 

7 
 

De elektrode afspoelen met water  

 

 
 

Druk de CAL toets 3 sec. in 
 
10 

 
 

Normale status 
 
 

11 
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Alarm Display Relais Oplossen 
Level Level 7,2_ph Alarm relay close - druk de CAL toets in om 

het relais weer te openen 
- bijvoegen van product in 
tank 

OFA first alarm 
(time>70%) 

Ofa_alarm_7,2_ph Alarm relay open - druk de CAL toets in om 
te resetten 

OFA second alarm 
(time=100%) 

Ofa_stop_7,2_ph Alarm relay close - druk de CAL toets in om 
te resetten 

Flow rate Flow 7,2_ph Alarm relay open - doorstroom herstellen 
System error Parameter_error Alarm relay open - druk de CAL toets in om 

te resetten 
- systeem is kapot 

Calibration function Error_7_ph 
Error_4_ph 
Error_465-mv 

Alarm relay open - elektrode of 
buffervloeistof nakijken 
en kalibratie herhalen 
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 Standaard instelling 

 
 Taal : Engels 
 Set Point : pH waarde ⇒ 7,4pH, redox waarde ⇒ 750mV 
 Doseermethode : ACID;LOW 
 Time OFA : OFF 
 Kalibratie : FULL 
 Doorstroom : OFF 

 
 Herstellen van de standaard instellingen 

 
 Zet het systeem uit 
 Druk tegelijkertijd de ▲ en ▼ toets in en zet het systeem weer aan 
 In het display verschijnt: Init.default_no 
 Druk de ▲ toets in. In het display verschijnt: Init.default_yes 
 Druk de CAL toets in om dit te bevestigen. 
 Het systeem heeft nu weer de standaard instellingen 


	- Program_menu
	LET OP!

