
Install the heat exchanger according to the illustration.
If the heat exchanger is installed above the pool water surface, the tubes shall be placed in a loop to avoid self-
drainage of theheat exchanger.
The heat exchanger must not be covered or installed against inflammable material.
Dosage of chlorine, acid or similar, must be done after the heat exchanger to avoid corrosion.
If the pool circulation ceases or is shut off, the circulation pump on the primary side shall be shut off too.
In case of climate with sub-zero temperatures, or if the pool is closed for the winter or for more than 1 month, the
heat exchanger must be completely emptied.
The heat exchanger must not be used in salt water or in pools where a chlorinator is used.

Follow the instructions stated below:
Chlorine content: max 3 mg/l (ppm)
Chloride content: max 150 mg/l
pH-value: 7,2-7,8
Alkalinity: 60-120 mg/l (ppm)
Calcium hardness: 200-1000 mg/l (ppm)
Max. temperature: 130°C
Max. pressure: 10 bar

Wymiennik ciepła Maxi-Flo

Instrukcja instalacji

Zamontuj wymiennik według schematu poniżej.
Jeśli wymiennik zamontowany jest powyżej poziomu wody, należy umieścić rury w pętli.
Wymiennik nie może być niczym zasłonięty czy przykryty. Nie należy montować wymiennika w pobliżu materiałów
łatwopalnych. Dozowanie chloru czy pH należy wykonać po montażu wymiennika, aby uniknąć korozji.
W przypadku temperatur poniżej zera lub jeśli basen jest zamknięty na dłużej niż miesiąc, należy całkowicie
opróżnić wymiennik. Wymiennik nie nadaje się do użytku w basenach ze słoną wodą.

Zalecane wartości dla wody:

Zawartość chloru:
Zawartość chlorków:
Wartość pH:
Zasadowość:
Zawartość wapnia:
Maks. temperatura               130 st.
Maks. ciśnienie                    10 bar

max 3 mg/l
max 150 mg /l
7,2 - 7,8
60-120 mg/l
200-1000 mg/l

Wymiennik ciepła

Piec C.O.

Woda grzewcza

Termostat

Zawór

Zawór

Pompa C.O.
Woda z filtra

Filtr

Pompa filtra

Woda z basenu

Powrót do basenu

Kanał

Kliknij tutaj, by przejść do sklepu

https://basendom.pl/pl/p/Pahlen-wymiennik-ciepla-Maxi-120-kW-przy-9070-lub-40-kW-przy-4020-/799



