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1 Algemene informatie
1.1 Algemeen
Deze technische informatie bevat aanwijzingen voor de installatie, de ingebruikname, het onderhoud en
het verrichten van reparaties aan het systeem Poolcontrol LOGO VISUAL.
De veiligheidsinstructies en de geaccentueerde passages dient u in elk geval in acht te nemen!!!
1.2 Geaccentueerde passages
In deze technische informatie hebben de geaccentueerde passages WEES VOORZICHTIG:, LET OP:
en OPMERKING: de volgende betekenis:
WEES VOORZICHTIG:
Deze koptekst wordt gebruikt als het niet exact of niet opvolgen van
bedieningsinstructies, werkinstructies, voorgeschreven arbeidsprocessen en dergelijke
lichamelijk letsel of ongevallen kunnen veroorzaken.
Deze koptekst wordt gebruikt als het niet exact of niet opvolgen van
bedieningsinstructies, werkinstructies, voorgeschreven arbeidsprocessen en dergelijke
beschadigingen aan het apparaat kunnen veroorzaken.

LET OP:

OPMERKING: Deze koptekst wordt gebruikt, als wij u willen wijzen op een bijzonderheid.
1.3 Garantie
De fabrikant geeft alleen onder de volgende voorwaarden garantie met betrekking tot gebruiksveiligheid
en betrouwbaarheid:
- Montage, aansluiting, instelling, onderhoud en reparatie worden door hiervoor bevoegde en
vakkundige medewerkers verricht.
- Bij reparaties worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt.
- De Poolcontrol LOGO VISUAL wordt gebruikt conform de instructies in het technische handboek
LET OP:

Als u in de onmiddellijke nabijheid van het apparaat geconcentreerd zoutzuur
gebruikt, vervalt de garantie

1.4 Veiligheidsinstructies
De installatie is gebouwd en gekeurd conform DIN 57411/VDE 0411 deel 1, Veiligheidsmaatregelen
voor elektronische apparatuur en heeft de fabriek in veiligheidstechnisch feilloze staat verlaten. Om
deze toestand te behouden en ongevaarlijk gebruik veilig te stellen, moet de gebruiker de instructies en
waarschuwingen in acht nemen die deel uitmaken van deze technische informatie. Indien het
vermoeden bestaat dat ongevaarlijk gebruik niet meer mogelijk is, dient het apparaat buiten werking
gesteld te worden en tegen per ongeluk gebruiken beveiligd te worden.
Dit is geval:
-

als het apparaat zichtbare beschadigingen heeft,
als het apparaat niet meer naar behoren schijnt te werken,
na langdurige opslag in ongunstige omstandigheden.
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Uitleg vaktermen:

redoxwaarde/redoxspanning/redoxpotentiaal
Als er een oxidatiemiddel aan het water wordt toegevoegd, bijv. chloor, chloordioxide, broom of ozon,
dan ontstaat er in het water een oxidatiepotentiaal. Dit is hoger naarmate men meer oxidatiemiddel
toevoegt.
Daar tegenover staat het reductiepotentiaal van vuil, bacteriën, algen en andere oxideerbare
substanties. Ook reduceert het uit het niet meer actieve chloor gevormde gebonden chloor dat nog in
het zwembadwater zit de redoxwaarde. Het gebonden chloor kan alleen door filterspoeling en met
toevoeging van voldoende schoon water verminderd worden. Het gebonden chloor veroorzaakt ook
de typische „zwembad-chloorgeur“.
Beide potentialen werken elkaar tegen. (Red uctie en Ox idatie).
Naarmate het aandeel aan oxidatiemiddelen toeneemt, neemt ook het redoxpotentiaal toe.
Men streeft naar een hoog redoxpotentiaal en men meet van 0 tot 1000 mV. Hoe hoger het
redoxpotentiaal, des te sneller worden ziektekiemen in het water gedood.
Eenvoudig gezegd:

Redoxwaarde = snelheid waarmee ziektekiemen gedood worden

Ook de pH-waarde speelt een rol. De ideale waarde pH-waarde ligt bij 7,2 pH. Bij een gelijkblijvend
chloorgehalte verandert een stijgende pH-waarde de redox-waarde in neerwaartse richting en verandert
een dalende pH-waarde de redoxwaarde in opwaartse richting.

1.6 Carbonaathardheid (KH)
Een factor waar men in de behandeling van zwembadwater lange tijd geen rekening mee heeft
gehouden, is de carbonaathardheid (ofwel zuurcapaciteit Ks 4.3) – niet te verwarren met de totale
hardheid van het water!
De carbonaathardheid wordt uitsluitend gevormd in combinatie met hydrogeencarbonaten. Als water
wordt verwarmd, ontwijkt er CO2 en slaat de moeilijk oplosbare kalk (calciumcarbonaat CaCO3) neer.
Hierdoor neemt de pH-waarde toe en neemt de carbonaathardheid c.q. de zuurcapaciteit af. De
werking van de vlokkingsmiddelen neemt af, het verbruik van pH-verlagers neemt toe en het
agressiviteit van het water neemt toe.
Aanbevolen waarden volgens DIN 19643 voor KS 4,3
Zwembad
Whirlpools

→
→

min. 0,7 mmol/l →
min. 0,3 mmol/l →

Ideaal zou zijn
1,8 mmol/l = 50 dH
Carbonaathardheid

ca. 20 KH
ca. 0,80 KH

Vulwater dat gedurende enkele weken is onderworpen aan een conventionele behandeling van
zwembadwater, verliest permanent aan carbonaathardheid en dus ook aan zuurcapaciteit. Zelfs hard
water kan dus na korte tijd te maken krijgen met onvoldoende zuurcapaciteit (KS 4,3) krijgen.
Zelfs een voldoende toevoer van vers hard water conform DIN 19643 is op de duur niet genoeg om een
ideale zuurcapaciteit te stabiliseren. Uit ervaring is gebleken dat er op vers water bespaard wordt –
vooral door particulieren.
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Als het vers water te zacht is, moet het zwembadwater met hiervoor geschikte hardheidstabilisatoren
harder gemaakt worden (kooldioxide, koolzuur, calciumcarbonaat, natriumhydrogeencarbonaat enz.).
DINOTEC biedt voor dit doel het product pH-stabil aan. (In bussen van 3kg of 25 kg)

Waarom is het zo belangrijk dat men zich houdt aan carbonaathardheid?
Voor het continu meten van de chloor-, redox- en pH-waarden worden elektroden (meetketens)
gebruikt. Deze bestaan uit een meeteenheid, een referentie-eenheid, een speciale elektrolyt en een
diafragma. Door dit diafragma vindt er een gedefinieerde uitwisseling van moleculen plaats tussen de
waterstof in het zwembadwater en de moleculen in de elektrolyt. Als de carbonaathardheid ontbreekt, is
deze verhouding gestoord, d.w.z. er treden meer waterstof-moleculen in de elektrode in dan er KClmoleculen kunnen uittreden:
Het gevolg is dat de elektrode niet meer werkt en dus ook niet meer gecalibreerd kan worden!
Als de elektrode wordt vervangen, ontstaat hetzelfde effect na korte tijd opnieuw.
Als men een zuurcapaciteit aanhoudt van ca. 1,8 mmol/l (carbonaathardheid = 50 dH), dan kan
men er van uitgaan dat de elektroden (meetketens) lang goed blijven werken.
Voor het meten van de carbonaathardheid worden diverse soorten meetapparatuur gebruikt. Bijv.
Sneltest voor de carbonaathardheid: Dinotec- Easytest Carbonaathardheid 1420-022-00
Photolyser 300/400 voor diverse meetparameters, o.a. voor de zuurcapaciteit.
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2 Technische gegevens
Netspanning
Stroomverbruik
Beschermingsgraad
Zekering
Afmetingen
Gewicht
Geoorloofde bedrijfstemperatuur
Geoorloofde bewaartemperatuur
Geoorloofde luchtvochtigheid %
Indicatie

85 - 265 V/AC (48-63 Hz)/DC
10 VA
IP 54
80 mA, traag
240x160x110 mm (bxhxd)
ca. 1,8 kg
0 tot 50oC
-20 tot + 65o C
max. 90% bij 40oC (niet condenserend)
alfanumeriek display voor desinfectie
en pH, functie-LED's

Optie

interface RS 485
(alleen af fabriek inzetbaar!

Doseerpompen

High-performance slangpompen met
stappenmotor met lekkagedetectie
(DES-pomp deactiveerbaar)

Vermogen

max. 3,0 l/h, bij tegendruk max. 1,5 bar

OPMERKING:
De Poolcontrol LOGO VISUAL wordt geleverd met de volgende basisinstellingen:
Redox:
Indicatie
Continue doseerbewaking
Voorinstelling nominale waarde
P-bereik
Minimale inschakelimpuls
Puls- pauzetijd
Max. regelafwijking LED-indicatie

„Redox mV" (omschakelbaar op „ChlorDES“)
60 Minuten
(instelbaar van 00 tot 99 minuten)
600 mV
= ChlorDES – waarde: 30
100 mV
2 sec.
10 sec.
100 mV

pH
pH-meting
Meetbereik
Oplossend vermogen
Voorinstelling nominale waarde
P-bereik
pH-Regelrichting
Continue doseerbewaking
Steilheid / Nulpunt van de elektrode
Temperatuurcompensatie
Steilheidsbewaking

Meetketen Ag/AgCl/KCL-gel
0 – 14 pH
0,1 pH
7,2 pH
instelbaar: 6,5 – 8,5 pH
0,5 pH
omlaag
omstelbaar: omhoog
60 Minuten
instelbaar: 0 - 99 min
58 mV/pH / 7,0 pH
28oC
<50 mV

Algemene instellingen
Inschakelvertraging
Regelaar
Taal

8

20 min.
instelbaar: 0 – 25 min
Impulslengte proportioneel
Duits
instelbaar: Engels,
Frans, Spaans, Nederlands,
Italiaans, Russisch, Tsjechisch,
Roemeens, Turks
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Jerrycan desinfectans

Meetwaterafvoer

Netaansluiting

uit het bassin

Meetwatertoevoer

Geaarde contactdoos
voor Poolcontrol
logo, met filterpomp
vergrendeld

Jerrycan dinominus
of dinoplus

Doseerleiding pH – omlaag of omhoog
6/4 mm PE(geel)

Doseerleiding – desinfectie 6/4 mm PTFE (wit)
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Meetwaterterugvoer

Meetwaterontn.plaats

Warmtewisselaar

Terugspoelleiding

Filterinstallatie

Open rioolaansluiting

Verwarmingscirculatiepomp
Verwarming - aanvoer
Verwarming - afvoer

Stromingsbewaking

Injectieventiel - desinfectans
Injectieventiel pH – omlaag of omhoog

Kogelkraansphérique

naar het bassin

Bedieningshandleiding
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2.1 Installatieschema
Buizen- en aansluitschema met Poolcontrol LOGO VISUAL – complete installatie

OPMERKING:
Lees ook de instructies bij Meetwaterontname !!!
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2.2 Variant voor de ontname van meetwater
Meetwaterontname uit het bad

Meet-, regel-,
doseertechniek

LET OP:
Meetwaterpomp en magneetventiel
met filterpomp vergrendelen

Meetcel

Wateroppervlak

Meetwaterafvoer
Magneetventiel stroomloos gesloten

Bassin binnen
Meetwaterpomp

Meetwaterontname

Naar het filterreservoir

v.h. bassin

Skimmerbassin
Filter- circulatiepomp

LET OP: u moet achter het filter absoluut een doorstroombewaking installeren!
Meet-, regel-, doseertechniek

LET OP:
Meetwaterpomp en magneetventiel
met filterpomp vergrendelen
Meetcel

Wateroppervlak

Magneetventiel
stroomloos gesloten

Meetwaterafvoer

Bassin
binnen
Meetwaterpomp

Stuwwaterreservoir

Meetwaterontname

Overstroombekken

10

LET OP: Schematische weergave. De uitvoering ligt binnen
het bereik van de installateur .

www.dinotec.de

0308

Bedieningshandleiding

Poolcontrol LOGO VISUAL

2.3 Afbeelding* Poolcontrol LOGO VISUAL

1
1

16

4
4

2
2

6

x
x

8

3
3

9

5
5
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1
1

11 14 17
11 14 17

15

10

12

Legenda:
1
2
3
X
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17

Afdekstrip (daaronder schroeven van de behuizing)
LED indicatie desinfectie
te hoog / ideaal / te laag
LED indicatie pH
te hoog / ideaal / te laag
Weergave en informatiedisplay
Instelling nominale waarde desinfectie +/IJking pH 4/7
Doseerpomp desinfectie
Doseerpomp pH-Omlaag of pH-Omhoog
SELECT - Functiekeuze
Dosering desinfectie en pH AAN / UIT
Meetwatertoevoer, aansluiting 8/6 mm
pH-Meetketen
Meetwaterafvoer, aansluiting 8/6 mm
Redox-indraaimeetelektrode
Meetwatercontrole (vlotter)
Wandmontageplaat 420 x 330 mm, voorgemonteerd en bekabeld
Doorstroomarmatuur met meetwatercontrole

* Technische wijzigingen voorbehouden, afbeelding vergelijkbaar
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3 Montage

3.1 Doseerpompen
De doseerpompen zijn een vast onderdeel van het apparaat en ze zijn reeds elektrisch
gekoppeld aan de besturing van het apparaat.
Voordat u het apparaat in gebruik neemt, moet u op het volgende letten:
De pompslanggarnituren zijn nog niet af fabriek ingezet. Ze moeten vlak vóór de
eerste inbedrijfstelling volgens de onderstaande handleiding worden ingezet.
Pompslanggarnituur inzetten:

De pompslanggarnituren (compleet met bevestiging,
slang en aansluitnippel) alsook de rollenrotoren zijn
niet-slijtvaste onderdelen, die leverbaar zijn als
reserve-onderdelen.

Neem de transparante afdekkap en de gele
rotorafdekking van de pomp af.

12
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Druk de bevestigingsplaat van de
pompslanggarnituur in de geleidegleuf van het
pomphuis.
De drukaansluiting – herkenbaar aan de zwarte
kabelbinder – moet aan de rechterkant worden
geplaatst.

Haal de pompslang het pomphuis in door de rotor
tegelijkertijd naar rechts te draaien.

3
Zwarte kabelbinder = Drukzijde

Falsch

Richtig
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Zet de rotorafdekking en de transparante afdekkap
van de behuizing weer op het pomphuis.

Demonteren doet u in omgekeerde volgorde:
LET OP:

Rek de pompslang niet te ver uit en knik ze niet als u ze inzet.

Als de pompslanggarnituur gemonteerd is, kan de inlaat- en uitlaatleiding worden
aangesloten. In de draairichting van de pomp (naar rechts) wordt links de inlaat en
rechts de doseerleiding bevestigd. De pompen zijn zelfaanzuigend en sluiten naar de
uitlaatzijde toe zelf af.
De zuig- en doseerleiding aansluiten
Steek de wartelmoer en de persring op het uiteinde van de slang (zie de afbeelding).
Druk het uiteinde van de slang stevig op de conus en draai ze vast met de wartelmoer.

BELANGRIJK!

14
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OPMERKING:

Bij elke pompslangwissel moet u telkens 1cm van de zuig- en de
doseerleiding afsnijden.

OPMERKING:

De ventielslangen van de pompen hebben een begrensde
levensduur.
Na max. 1 jaar bedrijfsduur moet de pompslanggarnituur worden
vervangen. Bij hoge belasting eerder!

LET OP:

Als de pompslanggarnituur niet regelmatig wordt vervangen,
komt elke garantieverplichting te vervallen!
Bij de eerste ingebruikname van de pomp resp. bij vervanging van
de pompslanggarnituur, moet u de aandrijfas na het monteren van de
slang met de hand een hele omwenteling draaien, als deze niet
vanzelf aanspringt!

LET OP:

De pompen werken tot een maximum tegendruk van ca. 1,5 bar.

Als er aan het begin van het doseren veel lucht in de in- en uitlaat zit, moet het
vermogen van de pomp ondersteund worden. Maak de doseerslang aan de uitlaatzijde
of op de injectieplaats los en laat de vloeistof in een kunststof bak druipen. Als het
geheel volledig ontlucht is, moet u de slang weer aansluiten.

3.2 Injectieplaatsen
De injectieplaatsen voor desinfectie en pH-correctie worden geïnstalleerd in de
reinwaterleiding (terugloopleiding) naar het bad en wel achter de verwarming en achter
de doorstroombewaking.
OPMERKING: De maximum tegendruk op de injectieplaats mag de 1,5 bar niet
overschrijden.
Als doseerleiding kunt u alle PE-, PVC- of PP-slangleidingen leggen met de afmeting
6/4 mm. De slangleidingen moeten wel voldoen aan de chemische eisen van het te
gebruiken doseermedium en aan de drukverhoudingen die specifiek gelden voor de
installatie. De doseerleiding moet zodanig gelegd worden dat zij bij een jaarlijkse
onderhoudsbeurt gecontroleerd en probleemloos vervangen kan worden.
Doseerleiding PE (geel) voor dinominus of dinoplus vloeibaar,
Doseerleiding PTFE (transparant) voor desinfectans

www.dinotec.de

0308

15

Bedieningshandleiding
Poolcontrol LOGO VISUAL
LET OP:
Leg nooit doseerleidingen in de nabijheid van verwarmingsbuizen,
voorkom scherpe hoeken en schuurplekken

3.3 Wandmontage Poolcontrol LOGO VISUAL
U dient de veiligheidsvoorschriften van de elektro-installatie in acht te nemen.
Het apparaat moet op een goed begaanbare plaats in de buurt van de
waterbehandeling gemonteerd worden, maar niet in de onmiddellijke nabijheid van
contactgevers, elektromotoren enz. Een geaarde contactdoos 220 - 240 V/50 Hz is
noodzakelijk als spanningstoevoer.
OPMERKING:

Als dit apparaat met de RS485-interface is aangesloten op een
visualisering, moet het apparaat voortdurend – ook als de
filterinstallatie is uitgeschakeld – met stroom gevoed worden.

LET OP:

Als het apparaat permanent met stroom gevoed wordt, moet er
absoluut een regelaarstop* op de klemmen 33/34 worden gelegd,
zodat de doseerpompen worden uitgeschakeld als de filterinstallatie
is uitgeschakeld, het filter gespoeld wordt of als er geen meetwater
komt!!
* = Doorstroombewaking, drukschakelaar, meetwatersensor enz.
LET OP:

Het aansluiten van een verkeerde voedingsspanning kan het apparaat
onherstelbaar beschadigen. Voordat u de voedingsspanning aansluit,
moet u de spanning uitzetten.

OPMERKING:

Om veiligheidsredenen moet u in de reinwaterleiding tussen de
warmtewisselaar en de dosering een doorstroombewaking of een
pressostaat inbouwen, die het apparaat uitschakelt als de
circulatie niet werkt (zie de schematische tekening). Hierdoor
wordt de dosering ook bij de terugspoeling automatisch
onderbroken.

Een optimale werking krijgt u bij een zo continu mogelijke filtering. Indien u uw
filterinstallatie met een tijdschakelklok wilt laten werken, moet een circulatie
gegarandeerd zijn van minstens 12 uur. De filtering moet in elk geval 1 uur vóór en
ook tijdens het badgebruik ingeschakeld zijn.
Breng de installatie op ruimtetemperatuur voordat u ze in gebruik neemt. Laat
condenswater dat eventueel is ontstaan voor het in gebruik nemen drogen, niet
wegvegen!
Neem het apparaat pas in gebruik als het condenswater is opgedroogd.
16
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Leg de meetkabels voor de sondes niet samen met kabels waar
stroom doorheen loopt. Hierdoor kunnen namelijk storingstroom
en meetfouten ontstaan.

Op de armatuur sluit u de meetwatertoevoer en de meetwaterafvoer aan. Hiervoor
gebruikt u de PE-slang 8/6 mm.

3.4 Meetwaterontname
OPMERKING:
De meetwaterontname dient zodanig te geschieden dat er op elk willekeurig moment
zonder onderbreking representatief meetwater voor de meting in de meetcel ter
beschikking staat. Het meetwater moet via de kortste weg en zonder luchtbellen naar
de meetcel worden geleid. Als het meetwater vervalst is, zijn foutieve metingen en
verkeerde regelingen niet te vermijden. Daarom dient u bij het plannen en uitvoeren
zeer veel aandacht te besteden aan het geleiden van het meetwater.
Bij ontname aan de uitlaatzijde van de circulatiepomp vóór het filter moet u er voor
zorgen, dat het meetwater niet vervalst wordt door vers water. (Bijv. na een
filterspoeling en aanvoer van vers water in de skimmer).
Neem eventueel meetwater uit het circuit van de bassinafzuiging (zie hoofdst. 2.2).

De ideale meetwaterontname is deze die rechtstreeks vanuit het bassin plaatsvindt.
Ontname uit het bassin door boring in de bassinwand ca. 30 – 50 cm onder het
wateroppervlak. Met behulp van een speciale meetwaterpomp wordt het water snel
naar de meetcel toe geleid. Zie Aansluit- en buizenschema.
Voor zwembaden met een overloopgoot en een stuwwaterreservoir moet u het
meetwater rechtstreeks uit het bassin nemen.
LET OP:

Om een continue meting en regeling te kunnen laten plaatsvinden,
moet er een toevoerdruk van het meetwater van minstens 0,2 bar
gegarandeerd zijn. Als de toevoerdruk te gering is, moet u een
meetwaterpomp gebruiken. Als u tijdens het ter beschikking stellen
van het meetwater hier geen rekening mee houdt, kunnen er fouten
in de meting ontstaan.
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3.4.1 Meetwaterontname
Voor de meetwaterontname en de terugvoer worden standaard meegeleverd:
2x Kogelkraan R ¼“ van PVC artikelnr. 0101-178-01
2x Aansluitnippel R1/4“, slangaansluiting 8/6mm artikelnr. 0101-158-00
5m Meetwaterleiding PE 8/6mm artikelnr. 0181-125-00
Overige installatiemateriaal ter plaatse.
LET OP:

Controleer of het water circuleert. De vlotter van de doorstroombewaking
moet omhoog komen (alleen als er een meetcel met
doorstroombewaking (optie) geïnstalleerd is !

Het apparaat wordt voorgemonteerd en bedraad geleverd als montage-eenheid.
Aanbrengen op ooghoogte, met de juiste afstandshouders. De inlaathoogte van de
doseerpompen moet echter zo laag mogelijk gehouden worden. De meetwatertoevoer
wordt onderen op de doorstroomarmatuur aangesloten en de terugvoer op de rechter
aansluiting.
Op het ingangscontact 33/34 (meetwatergebrek) kunt u de Reedcontactschakelaar
van de zuiglansen pH-correctie en desinfectie aansluiten (speciale uitrusting). Op
dezelfde manier kunt u doorstroombewakingen en andere meetwatercontacten
aansluiten (in geval van een storing werkend als maakcontact). Meerdere
storingsmelders moeten parallel op de klemmen 33/34 vastgeklemd worden.
Als er een leegmelding (of een storingsmelding) van een reservoir komt, wordt de
dosering voor beide apparaatdelen automatisch en net zolang uitgeschakeld totdat
het betreffende reservoir weer gevuld is c.q. de storing verholpen is.
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3.5 Klemmendiagram: Poolcontrol LOGO VISUAL
Vanaf apparaat # 11858 (02.2006) is het apparaat uitgerust met een afgeschermde
meetkabel voor de Redox- (glas) elektrode. Standaard is hiervoor de
doorstromingsarmatuur voor Redox en pH (0111-010-00) voorzien.
Als in plaats daarvan een eventueel aanwezige compacte meetcel LOGO met Redoxindraai-elektrode op het nieuwe apparaat wordt aangesloten, dient de RX-meetkabel
uit het apparaat verwijderd te worden (klem 17/18) en moet in plaats daarvan de losse
rode kabel van de compacte meetcel op klem 18 worden aangesloten.

Klem 1
Klem 2
Klem 3

*1
*2

L 230 V
N
PE

Klem 13
Klem 14
Klem 15

Alarmuitgang (werkcontact)
Alarmuitgang (maakcontact)
Alarmuitgang (rustcontact)

Klem 17*2
Klem 18*1

-

M +

Meetingang desinfectie*

Klem 22
Klem 23

+

Meetkabel pH – (afscherming)
Meetkabel pH + (binnenste geleider)

Klem 29/30

Doseerstop – maakcontact
Leegmeldsonde van de reservoirs,
en/of meetwatergebrek,
en/of doorstroombewaking of
pressostaat
(Meervoudige bezetting van de klemmen 33/34)

bij compacte meetcel Logo met indraai-elektrode RX (tot 01.2006): rode draad
bij doorstroomarmatuur voor 2 sondes (vanaf 02.2006): binnengeleider van de meetkabel (+)
bij doorstroomarmatuur voor 2 sondes (vanaf 02.2006): afscherming van de
meetkabel (-)
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4 Ingebruikname

4.1 Sondes
In te zetten sondes:
0161-101-91
0111-103-00

pH-Meetketen
Redoxelektrode (zonder afleidsysteem)

Beschermkap van de pH-sonde afnemen en sonde in de meetcel draaien.
Slechts met de hand vastdraaien. Steek de sondekabel op de sondes in.
OPMERKING:

De afdichtingsring op de pH-sonde!

Open nu het meetwateraftappunt en de meetwaterafvoer, zodat het zwembadwater
door de armatuur kan circuleren (de filterpomp moet in werking zijn).
OPMERKING:

Alle sondes hebben na ingebruikname een inlooptijd nodig. De
pH-sonde kan na ca. 30 minuten gecalibreerd worden.
De doseringen moeten zolang uitgeschakeld blijven.

Zet de stroomtoevoer naar de Poolcontrol logo aan.
Vezelfilter
LET OP:

Vóór de meetcel moet u absoluut een vezelfilter (0101-120-00 of met
fijnfilter 80 micron 0101-130-90) inbouwen. Het vezelfilter moet
regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt worden, zodat het
meetwater ongehinderd kan stromen.
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4.2 Waar u vóór de ingebruikname rekening mee moet houden
Bij alle badwaterbaden en whirlpools is het zeer belangrijk dat de badhydrauliek, de
watergeleiding en algehele technische uitrusting van de installatie correct gepland,
gebouwd en natuurlijk ook als zodanig gebruikt wordt. Belangrijke punten in dit
verband:
- 24-uurs werking - looptijd filterinstallatie/meet-, regel- en doseerinstallatie
- minstens echter 12 uur gebruik van de filterinstallatie per dag
- terugspoeling minstens eenmaal per week of bij intensief gebruik ook
VAKER!
- verwijderen van uiterst fijne vuildeeltjes door middel van vlokking
- regelmatige reiniging van het bad met een afzuigapparaat (bijv. AquaCat)
Als de zwembadinstallatie en de technische uitrusting reeds aanwezig is en de
installatie nu omgeschakeld moet worden op het automatische meet-, regel- en
doseersysteem, moet u rekening houden met de volgende punten:
1. Controleer het hele systeem voor wat de technische werking betreft. Daar hoort ook
de noodzakelijk bassinhydrauliek bij.
2. Laat het water in het bassin eventueel wegstromen als u met nieuwe producten
gaat werken. Laat eventueel een wateranalyse verrichten. Controleer het
filtermateriaal en vervang dit eventueel door nieuw filtermateriaal.

4.3 Het apparaat instellen
Na het inschakelen verschijnen op het weergavedisplay de huidige meetwaarden voor
desinfectie en de pH-waarde, bijv.
Redox
pH

625 mV
7.2 pH

of

Chlor DES
PH

30
7.2 pH

(de weergave kan in de parameter-instelling (hoofdst. 4.7) worden gekozen)
Met de toets ON/OFF schakelt u de dosering desinfectie/pH in of uit.
Diode (boven ON/OFF) brandt
Diode (boven ON/OFF) uit

=
=

Dosering
Dosering

AAN
UIT.

Als de inschakelvertraging geactiveerd is, knippert na het inschakelen (dosering AAN)
de lampdiode. De dosering wordt gedurende die tijd onderbroken.
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Als men de toets SELECT tijdens de inschakelvertragingsfase indrukt (gedurende ca. 3
seconden), verschijnt op het display
Inschakelvertraging loopt
Alarmmeldingen of instructiemelding (alarm-LED's knipperen) opvragen:
Toets SELECT (gedurende ca. 3 seconden) indrukken
Op het display verschijnen de bestaande alarmmeldingen in beeld: bijv.
A1

Meetwatercontrole

Controleer de meetwaterstroom, evt. vezelfilter reinigen.
Kogelkranen open?

A2

Fout meetingang redox

Aansluiting op de redoxsonde
controleren. Evt. moet de sonde gereinigd
worden

A3

pH-Elektrode
controleren

pH-Elektrode controleren, reinigen,
Evt. vervangen,

A4

Lekkagecontrole

Pompslang controleren,
Evt. vervangen of
de alarmmelding uitschakelen

OPMERKING::
Na ca. 30 seconden schakelt de alarm- c.q. instructiemelding automatisch
weer over op de meetwaarde-indicatie

4.4 De pH-waarde ijken
Dosering uitschakelen, lampdiode in de knop ON/OFF gaat uit.
Meetwatertoevoer en afvoer sluiten. De LED knippert (alleen als de meter voor
meetwatergebrek geïnstalleerd is).
LET OP:

Voordat u de pH-sonde in de bufferoplossing dompelt, moet u de sonde
schoonspoelen met water en met papiervlies drogen. Maak de sonde
zonodig eerst schoon met sondereiniger (0181-184-01).
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pH-Elektrode uit de doorstroomarmatuur draaien. Elektrode met papiervlies afdrogen.
Elektrode minstens gedurende 1 minuut in ijkoplossing pH 7 dompelen en lichtjes
bewegen.
Door een druk op de knop (ca. 3 sec.)

wordt het apparaat geijkt op pH 7.

Sonde met papiervlies afdrogen en minstens gedurende 1 minuut in ijkoplossing pH 4
dompelen.
Door een druk op de knop (ca. 3 sec.)

wordt het apparaat geijkt op pH 4.

Als de ALARM CAL - pH-LED na afloop van de beide ijkingen mocht knipperen of als
de waarde van de desbetreffende ijkoplossing niet in beeld verschijnt, moet u de hele
procedure herhalen. Als er geen verandering optreedt, is de pH-elektrode defect en
moet ze vervangen worden (bestelnummer: 0161-101-90).
Na het ijken moet u de pH-sonde weer in de doorstroomarmatuur inbouwen.
Meetwatertoevoer en afvoer openen.
4.5

Het desinfectansgehalte instellen

De installatie is af fabriek ingesteld op een nominale waarde van 600 mV (= DES 30).
Wij raden u aan, de installatie gedurende de eerste 2 tot 4 gebruiksdagen 24 uur te
laten werken.
Tussentoestanden (geringe over- of onderschrijdingen) worden aangegeven met een
afwisselend knipperende groene en rode lampdiode. Kortstondige afwijkingen van het
normale bereik zijn geen fouten.
Doe met de hand bijv. chloor of een andere geschikte desinfectans in het zwembad
c.q. de whirlpool totdat u het gewenste gehalte (bijv. 0,3 - 0,8 mg/l vrije chloor) bereikt
hebt.
OPMERKING:

U hebt per 10 m3 bassininhoud, bij eerder ongechloord
water, ca. 30 - 40ml Dinochlorine vloeibaar nodig.

U dient deze waarde te controleren met een geschikte meetkit (bijv. Pooltester of
Photolyser). Als u de gewenste waarde met meerdere metingen gecontroleerd hebt en
het bad deze waarde heeft, dan kan de Poolcontrol logo ingeijkt worden.
OPMERKING:

Als er nog chloor (< 0,2mg/l) in het water zit, kan het ijken niet
plaatsvinden.

OPMERKING:

De redoxmeting c.q. het instellen kan pas gebeuren, als de pHelektrode in de meetcel zit, geijkt is en in orde is!
Bovendien moet het meetwater circuleren !
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Als de gewenste waarde bereikt is, wordt de ChlorDES c.q. redox op „IDEAL“
ingesteld
De nominale waarden „Desinfectie (ChlorDES of Redox)“ en „pH“ stelt u in het menu
Basisinstelling in: zie 4,7 – Instellingen invoeren en wijzigen.
Als het desinfectansgehalte te hoog is, licht de bovenste rode lampdiode op en
als het desinfectansgehalte te laag is, licht de onderste rode lampdiode op.
Tussentoestanden (geringe over- of onderschrijdingen) worden aangegeven met de
knipperende groene en desbetreffende rode lampdiode.
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4.6 Instellingen en bedrijfsparameters opvragen
LET OP::

Met een druk op de ON/OFF-toets kunt u op elk gewenst moment
terugschakelen naar de meetwaarde-indicatie.

Redox
pH

600 mV
7,2 pH

ChlorDES
pH

30
7,2 pH

Druk de toets SELECT ca. 3 seconden lang in – de indicatie schakelt over op de
parameterweergave.
OPMERKING::

Als men binnen 30 seconden geen knop indrukt, schakelt de
indicatie weer over op de meetwaarde-indicatie

Als op dit moment de inschakelvertraging nog loopt, verschijnt
Inschakelvertraging loopt
Als er een alarmmelding is, verschijnt
pH-Elektrode
controleren

→

Redox-sonde
controleren

→

Meetwatercontrole

→

Lek

Door opnieuw op de SELECT-toets te drukken, springt u telkens een indicatie verder.
Nom.w. 600mV
Nom.w. 7.20pH

Wir sprechen
deutsch

Pompcap. DES
100%

c.q.

→

Ing.1
Ing.2

→

Nom.w.
30
Nom.w. 7.20pH
400mV
020mV

→

→

Steilh.pH 58mV

Serienummer
7266

→

Dat.prod
Dat soft.

→

Doseerbewak.
pH
60min

→

Doseerbewak.
DES
60min

→

Pompcap. pH
100%

→

Pomp DES
Ingeschakeld

In deze functies kunnen geen wijzigingen worden aangebracht!
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Instellingen invoeren en wijzigen

LET OP::

Met een druk op de ON/OFF-toets kunt u op elk gewenst moment
terugschakelen naar de meetwaarde-indicatie.

Redox
pH

600 mV
7,2 pH

Druk de toets SELECT ca. 10 seconden lang in – de indicatie schakelt over op de
parameter-instel-modus.
OPMERKING::

Als men binnen 30 seconden geen knop indrukt, schakelt de
indicatie weer over op de meetwaarde-indicatie

Een taal kiezen

Wir sprechen
deutsch

Schakel met een druk op de
We speak
English

toets over op
→

Nous parlos
français

Wej spreken
Nederlands

Si parla
italiano

My hovorime
ćesky

Vorbin
romaneste

→

Nosotros
hablamos espanol

→

Мы говорим по
русски

De voor het laatst ingestelde taal wordt geaccepteerd.

Schakel met een druk op de SELECT-toets over op

pH-Regelrichting
Regelrichting pH
omlaag

→

Regelrichting pH
omhoog

Schakel met een druk op de
toets over op omlaag of omhoog.
De voor het laatst ingestelde regelrichting wordt geaccepteerd.
Schakel met een druk op de SELECT-toets over op
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Inschakelvertraging
Inschakelvertraging
20min
toetsen te drukken, verandert u de waarde van de
Door op de
inschakelvertraging (instelbereik 0 – 25 minuten). Om op te slaan, moet u eenmaal de
ON/OFF-toets indrukken. De voor het laatst ingestelde waarde inschakelvertraging
wordt geaccepteerd.
De nieuw ingestelde waarde geldt vanaf de volgende keer inschakelen.
Schakel met een druk op de SELECT-toets over op
Het instellen van de nominale waarde Redox c.q. ChlorDES
Nom.waarde
Redox
600 mV

c.q.

Nom.waarde
ChlorDES
30

Door op de
toetsen te drukken, verandert u de nominale waarde redox
telkens met 5 mV, resp. bij ChlorDES telkens met 1.
(Instelbereik DES 10 – 50, resp. redox 200 – 1000 mV)
Als het badwater conform de meting de gewenste chloorwaarde heeft (hoofdst.4.5),
moet u de nominale waarde redox resp. ChlorDES blijven veranderen, totdat de
IDEAL-LED constant brandt
De voor het laatst ingestelde nominale waarde ChlorDES resp. redox wordt
geaccepteerd.
Schakel met een druk op de SELECT-toets over op
De nominale waarde voor pH instellen
Nom.waarde
pH
7,20pH
toetsen te drukken, verandert u de nominale pH-waarde
Door op de
(instelbereik 6,5 – 8,5 pH).
De voor het laatst ingestelde nominale waarde pH wordt geaccepteerd.
Schakel met een druk op de SELECT-toets over op
Doseerbewaking pH
Doseerbewak.
pH
60min
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Door op de
toetsen te drukken, verandert u de doseertijdbewaking pH
(instelbereik 0 – 99 minuten).
De voor het laatst ingestelde doseertijdbewaking wordt geaccepteerd.
OPMERKING::
Als de meetwaarde pH binnen de ingevoerde tijd niet in de juiste
richting verandert (omhoog of omlaag), dan wordt de dosering uitgezet.
Vóór hernieuwde ingebruikname (ON/OFF 2 x indrukken) moet de
oorzaak van het uitschakelen gezocht worden: jerrycan leer, pompslang,
doseerleiding of injectieplaats defect)
Schakel met een druk op de SELECT-toets over op
Doseerbewaking ChlorDES
Doseerbewak.
DES
60min
Door op de
toetsen te drukken, verandert u de doseertijdbewaking DES
(instelbereik 0 – 99 minuten).
De voor het laatst ingestelde doseertijdbewaking DES wordt geaccepteerd.
OPMERKING::
Als de gemeten waarde ChlorDES c.q. redox binnen de
aangegeven tijd niet hoger wordt, wordt de dosering uitgezet. Vóór
hernieuwde ingebruikname (ON/OFF 2 x indrukken) moet de oorzaak
van het uitschakelen gezocht worden: jerrycan leer, pompslang,
doseerleiding of injectieplaats defect)
Schakel met een druk op de SELECT-toets over op
Het gegevensgeheugen wissen
Datageheugen
Wissen

+

Door de toetsen
gelijktijdig in te drukken, wist u alle ingevoerde gegevens en
worden de fabrieksmatig verrichte voorinstellingen geaccepteerd.
LET OP:

Vervolgens moet de pH-elektrode opnieuw gecalibreerd
worden. Bovendien moeten bij de parameters, die van de
fabrieksmatige voorinstelling afwijken, de juiste gegevens
worden ingevoerd!

Schakel met een druk op de SELECT-toets over op
redox / ChlorDES omschakelen (fabrieksinstelling: Redox (aanbevolen))
ChlorDES/Redox
Redox
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Door op de toets
te drukken, kiest u de gewenste weergave: „ChlorDes“ of
„Redox“. De geldige weergave verschijnt in de onderste regel.
De voor het laatst ingestelde weergave wordt geaccepteerd. Met SELECT verlaat u de
functie.
Schakel met een druk op de SELECT-toets over op
Busadres
Busadres
Nr. 00
te drukken, kunt u het busadres voor de RS 485
Door op de knoppen
databus wijzigen (instelbereik 0 – 32 alleen voor optie met RS 485).
Het voor het laatst ingestelde busadres wordt geaccepteerd.
OPMERKING:

Het apparaat kan alleen af fabriek worden uitgerust met een extra
printplaat voor de interface-aansluiting RS485.

Schakel met een druk op de SELECT-toets over op
Pompcap.

DES
100%

Door op de toets
te drukken, kunt u de pompcapaciteit voor de DES-pomp
instellen (reduceren tot minimaal 10%). De voor het laatst ingestelde waarde wordt
geaccepteerd.
Schakel met een druk op de SELECT-toets over op
Pompcap.

pH
100%

te drukken, kunt u de pompcapaciteit voor de pH-pomp
Door op de toets
instellen (reduceren tot minimaal 10%). De voor het laatst ingestelde waarde wordt
geaccepteerd.
Schakel met een druk op de SELECT-toets over op
Pomp DES

Pomp DES
Ingeschakeld

Uitgeschakeld
Door op de toets
te drukken, schakelt u de DES-pomp uit. De voor het laatst
ingestelde waarde wordt geaccepteerd.
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De mogelijkheid tot uitschakelen van de DES-dosering is er, zodat
men de pH-waarde bijv. bij de eerste ingebruikname allereerst kan
instellen op de vereiste waarde. Pas als er een pH-waarde wordt
geconstateerd tussen 6,8 en 7,5 pH, moet de DES-dosering
geactiveerd worden.

Opmerking: Alarmrelais
Het potentiaalvrije alarmrelais (aansluitklemmen13,14,15) wordt geactiveerd als:
de klemmen 33/34 gebrugd (gesloten) worden. Bijv. bij gebrek aan meetwater of als
de niveaubewaking van de doseerkan in werking is getreden. Het relais wordt
bovendien aangesproken als de doseertijdbewaking is bereikt en als er een
converterfout is opgetreden (meetingang pH).

5

Het volledige systeem activeren

Als alle instelwerkzaamheden aan de Poolcontrol LOGO VISUAL verricht zijn, stelt u
met een druk op de knop ON/OFF (de LED gaat branden) de doseerpompen in
werking (na afloop van de ingestelde inschakelvertraging*).
Het apparaat voegt nu via de doseerpompen de noodzakelijke chemicaliën aan het
badwater toe, totdat de gewenste c.q. ingestelde waarden bereikt zijn.
Het apparaat stelt proportioneel de pompen in werking. Hierdoor wordt het gewenste
desinfectansgehalte en de pH-waarde aangehouden.
OPMERKING:

Als de doorstroming in het bassin niet goed is, kan het enkele uren
duren voordat de nominale waarden bereikt worden – mogelijk is
dan pas de calibrering (ijking) desinfectie mogelijk.
Op het apparaat is af fabriek een inschakelvertraging van 20
minuten ingevoerd, hetgeen betekent dat het apparaat de
huidige meetwaarden aangeeft, maar de doseerpompen pas na
20 minuten in werking stelt.

* De inschakelvertraging kan met elke knop bevestigd worden, maar wordt telkens na
watergebrek weer actief.
U kunt de inschakelvertraging desgewenst helemaal uitschakelen (hoofdst. 4.6).
OPMERKING:

De pH-waarde moet binnen het regelbereik (pH 7,0 - 7,4) liggen,
voordat de regeling/dosering desinfectie (redox) gestart wordt.

OPMERKING:

De slang-doseerpompen zijn uitgerust met een stappenmotor. Die
starten altijd op lage snelheid en worden vervolgens steeds
sneller. Dienovereenkomstig verandert ook het werkgeluid – dit ligt
aan de constructie – geen reden voor reclamaties!
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Schoonmaken en onderhoud

De Poolcontrol LOGO VISUAL is onderhoudsvriendelijk, maar moet regelmatig
door de vakman gecontroleerd en onderhouden worden. Al naar gelang de kwaliteit
van het water verdient het aanbeveling, de sondes na ca. 6 weken te reinigen.
Reinig de sondes door ze schoon te wrijven met een schoon stuk papiervlies. Maak
zwaar verkalkte sondes schoon met onze vloeibare speciale sondereiniger (0181184-01). Dompel de sondes daartoe max. 2 minuten in de oplossing, spoel ze
daarna goed schoon met water en droog ze af met papiervlies. Als de metalen stift
van de redox-sonde een bruine aanslag heeft, moet u de metalen stift
schoonmaken met de reinigingspasta (0181-184-00). Spoel hem vervolgens schoon
met schoon water. Daarna ijkt u de sondes en neemt u ze in gebruik op de in het
bovenstaande beschreven wijze.
LET OP:

Voordat u de sondes er uit neemt: dosering uitschakelen, toets
ON/OFF indrukken (LED gaat uit). De meetwatertoe- en afvoer op de
ontnamepunten gaan dicht (LED knippert) .

6.1 Overwinteren
Als de meet- en regelinstallaties buiten (schacht enz.) gemonteerd zijn, moet de hele
installatie gedemonteerd worden en volgens paragraaf 2 – Technische gegevens –
bewaard worden (geoorloofde ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid!). Als dit niet
gebeurt, kunnen er als gevolg van condensvorming storingen in de apparaten
ontstaan.

7 De sondes controleren
De controle dient elk half jaar plaats te vinden. Zij is ook noodzakelijk als de sondes
lange tijd gebruikt zijn of als er fouten in de metingen optreden. Reinig de sondes
(zie 6.0) en controleer ze op mechanische beschadigingen (bijv. gebroken glas resp.
doorgang).
Als u geen beschadiging kunt vaststellen, is de controle van de sondes voltooid en
kunnen de sondes na het ijken van de pH-sonde (pH 7/4) in de armatuur worden
gedraaid. Start de watercirculatie door de beide meetwaterkranen open te draaien.
Het ijken van de desinfectanselektrode kan pas plaatsvinden als het meetwater
circuleert. Na-ijken zoals beschreven in 4,4 en 4,5.
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Bedrijfsstatus van de lampdiodes

z LED boven toets ON/OFF

Brandt als de regelaar is ingeschakeld,
knippert als de inschakelvertraging* actief is,
knippert als er gebrek aan meetwater is,
knippert als de doseerjerrycan leeg is (voor zover
van desbetreffende zuigarmatuur voorzien)

z LED links van SELECT

Brandt als de desinfectiepomp is aangestuurd,
knippert als de continue doseerbewaking in werking
is getreden

z LED rechts van SELECT

Brandt als de pH-doseerpomp is aangestuurd,
knippert als de continue doseerbewaking
in werking getreden is

z LED ALARM CAL pH
(rechts van ON/OFF)

Knippert als steilheidsbewaking van de
pH-elektrode in werking getreden is (*s.1)

(*N.a.v. 1):

Bij een nieuwe pH-elektrode ligt de steilheid bij 58 mV. D.w.z. bij elke ph,
uitgaande van pH 7 (dit is het nulpunt), genereert de pH-elektrode een spanning
van max. 58 mV. Voorbeeld: bij een pH-waarde van 8,0 genereert de elektrode
een spanning van - 58 mV bij een pH-waarde van 6,0 een spanning van + 58 mV.
Tijdens het gebruik neemt de steilheid van de elektrode voortdurend af. Zodra een
steilheid van minder dan 50 mV is bereikt, moet de elektrode worden vervangen.

* De inschakelvertraging kan met elke knop bevestigd worden, maar wordt na elk keer
watergebrek weer geactiveerd.
Als u nog vragen mocht hebben over ons meet-, regel- en doseerapparaat Poolcontrol
LOGO VISUAL , kunt u altijd contact opnemen met uw dinotec-zwembaddealer of met
onze afdeling klantenservice.
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BIJVOEGSEL

9.1 Vloeibaar doseermiddel voor uw Poolcontrol LOGO VISUAL installatie
U wilt hygiënisch perfect en kristalhelder water, zodat u zich in uw zwembad lekker
voelt en kunt ontspannen.
Met de Poolcontrol LOGO VISUAL installatie is de basis hiervoor gelegd. Maar een
feilloos gebruik van de installatie betekent echter ook dat u alleen doseermiddelen
gebruikt die op onze apparaten afgestemd zijn en waarvan wij de kwaliteit en de
werkzaamheid gecontroleerd hebben.
OPMERKING: Gebruik uitsluitend de wateronderhoudsmiddelen die door dinotec
gecontroleerd en aanbevolen zijn. Die zijn speciaal afgestemd op hun
gebruiksdoel en worden aan permanente kwaliteitscontrole
onderworpen.

De vloeibare doseermiddelen zijn verkrijgbaar bij de dinotec-vakhandel.
Artikelnr.

Benaming

1060-122-00
1060-120-00
1060-290-00
1060-292-00
1060-295-00
1060-297-00
1060-383-00
1060-299-00
1010-309-00

dinochlorine vloeibaar
dinochlorine vloeibaar
dinominus vloeibaar
dinominus vloeibaar
dinoplus vloeibaar
dinoplus vloeibaar
dinofloc Ultra vloeibaar
dinofloc Ultra vloeibaar
pH-stabiel

WEES VOORZICHTIG:

22,5 kg
35,0 kg
40,0 kg
24,0 kg
40,0 kg
27,5 kg
35,0 kg
22,0 kg
25,0 kg

desinfectie
desinfectie
verlaging van de pH-waarde
verlaging van de pH-waarde
verhoging van de pH-waarde
verhoging van de pH-waarde
verwijdering vertroebeling
verwijdering vertroebeling
ter verharding bij een
lage carbonaathardheid

Doseermiddelen koel en donker bewaren.
Tegen rechtstreeks zonlicht beschermen.
Meng geen verschillende doseermiddelen met elkaar.
Lees de aanwijzingen op de productetiketten

LET OP:
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9.2 De artikelnummers voor de slijtdelen
0161-101-01

pH-Meetketen

0181-109-00

Meetkabel pH u redox

0111-103-00

Redoxelektrode zonder afleidsysteem (slijtagevrij)

0101-140-00

IJkoplossing PH 7.0

0101-139-00

IJkoplossing PH 4,0

0204-025-00

Pompslanggarnituur ∅ d = 5,6, incl.
slangaansluiting 6/4 mm, capaciteit ca. 3,0 l/h

0204-026-00

Rotor compleet dinodos TOP

0284-098-00

Inlaatleiding voor slangpomp

0284-025-00

Injectieplaats PVC R ¼“, 10 mm

0101-158-00

Aansluitnippel voor meetwater ¼“x 8/6 mm

0181-125-00

Meetwaterleiding PE 8/6 mm

0284-040-00

Doseerleiding PE 6/4 mm voor pH

0284-040-01

Doseerleiding PTFE

0181-178-00

Kogelkraan R ¼“ a/i, PVC

0181-184-01

Reinigingsmateriaal vloeibaar voor sondes

0181-185-00

Sondereinigingspasta

1420-013-00

Easytest pH/chloor

1420-022-00

Easytest voor carbonaathardheid (zuurcapaciteit Ks 4,3)

OPMERKING:

Niet-slijtvaste onderdelen vallen niet onder de garantie.
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9.3 Oorzaken van storingen en hoe u ze kunt verhelpen
De pomp is uitgerust met een lekkagedetectie. In geval van een defect (ondichte plek)
in de pompslang, wordt de dosering onderbroken, er verschijnt een alarm op het
display en het alarmrelais wordt geschakeld.
pH-Indicatie te laag

- dinoplus vloeibaar doseren,
als de installatie ingesteld is voor pHomhoog
- Doseermiddelvoorraad controleren
- Slang-doseerpomp controleren
- Evt. ventielslang vervangen
(Bestelnr. 0204-094-00)
- Voetventiel in de doseermiddeltank,
Doseerleiding en injectieplaats controleren

pH-Indicatie te hoog

- dinominus vloeibaar doseren,
als de installatie ingesteld is voor pHomlaag
- Doseermiddelvoorraad controleren
- Slang-doseerpomp controleren
Evt. ventielslang vervangen (0204-094-00)
- Voetventiel in de doseermiddeltank,
Doseerleiding en injectieplaats controleren

pH-Indicatie wijk sterk

- Apparaat met bufferoplossing pH7 en pH4

van de handmatige meting af

na-ijken
- Evt. bufferoplossing vervangen
- Indien geen verandering optreedt, pHelektrode reinigen of vervangen

pH-Indicatie springt voortdurend
van te hoog naar te laag

- Diafragma van de pH-elektrode dichtgeslibt,
- Met sondereiniger reinigen
- Meetkabel defect of slecht contact,
Stekker goed insteken, evt. meetkabel
vervangen

Desinfectie-indicatie voortdurend - Desinfectans (chloor enz.) doseren
te laag
- Doseermiddelvoorraad controleren
- Slang-doseerpomp controleren
Evt. ventielslang vervangen (0204-094-00)
- Voetventiel in de doseermiddeltank,
Doseerleiding en injectieplaats controleren
- pH-Meting controleren
- de desinfectiemeting werkt alleen bij intacte
pH-meting!
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Andere producten uit ons programma
•

Meet-, regel- en doseertechniek/wateronderhoud-automatic voor openbare en
particuliere zwembadinstallaties alsook voor centrale
watervoorzieningsinstallaties
*
*

Chloor
CHLOORVRIJ (Poolcare, broom)

*

Met weinig chloor

*

pH- en vlokkingsdosering

•

Waterbehandeling met ozon
Deelstroomozonering met din-o-zon ® en optoZON®

•

UV-Technologie ter desinfectie
en voor het afbreken van gebonden chloor

•

Elektrolyse-installaties voor het maken van chloor uit keukenzout
meteen op de plaats van gebruik 15 – 10000 g/h

•

Compacte Chlorox-installaties voor de chloordioxide-desinfectie

•

Filterinstallatie in diverse uitvoeringen en vermogensklassen/compacte
installaties

•

Filterbesturingen, bassinwaterverwarming, zonnecelbesturingen
Toebehoren

•

Visualiseringssystemen voor Dinotec-systemen

•

Wateronderhoudsproducten
*

Vloeibaar doseermiddel voor automatische dosering

*

Wateronderhoudssystemen voor handmatige dosering

*

Onderhoudssysteem NOVA CRYSTAL - CHLOORVRIJ

*

BIO-LINE - milieuvriendelijk onderhoudsprogramma

*

POOL-IZEI systeem voor een beter wateronderhoud

•

Zwembadreinigingsautomaten
*

voor aansluiting op de filterinstallatie

*

Elektrisch en volautomatisch werkende reinigingsrobots

Geïnteresseerd? Wij sturen u graag meer informatie toe over het dinotecprogramma. U kunt de documentatie met de aanvraagbon gratis bij ons aanvragen.
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Aanvraagbon

Afzender:
Naam, voorletters:

___________________________________________

Straat:

___________________________________________

Postcode/woonplaats:

___________________________________________

Tel./fax:

____________________/______________________

Email-adres:

___________________________________________

Stuur mij gratis en zonder enige koopverplichting informatiemateriaal over:

Wateronderhoud-Automatic CHLOORVRIJ
Wateronderhoud-automatic CHLOORVRIJ
Waterbehandeling met ozon/UV
Filterinstallaties
Wateronderhoud algemeen
NOVA CRYSTAL
BIO-LINE
POOL-IZEI systeem voor een beter wateronderhoud
Zwembadreinigingsautomaten
Elektrolyse-installaties
.....................................................................................
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Gewoon van het beste water genieten

dinotec GmbH
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Spessartstr. 7, D-63477 Maintal
Internet: www.dinotec.de

Tel. +49 (0)6109 / 60 11 0, Fax +49 (0)6109 / 60 11 90
E-mail: mail@dinotec.de
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