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Instrukcja techniczna ZELIA ZLT

Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed instalacją, uruchomieniem i 
użytkowaniem produktu.

Komora pomiarowa ZLT nie może być zalana dużą ilością wody. Nie należy 
montować jej w pobliżu skimmerów.
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1. Zawartość opakowania
• 1 skrzynka zasilająca ZELIA
• 1 komora  ZLT(25-50-75)
• 1 zestaw dwóch złączek 1,5'' do rur o średnicy 1,5''
• 1 opakowanie zawierające:

– 1 klips do złącza komory
– 4 śruby i 4 kołki do skrzynki zasilającej 
– 2 uszczelki do kształtek 

2. Właściwości techniczne

Zasilanie 230V ~ AC 50/60Hz

Zużycie mocy 40 W (ZLT25) 70 W (ZLT50) 100 W (ZLT75)
(maks.)

ZLT25 - 25 m3

ZLT50 - 50 m3

ZLT75 - 75 m3
Maksymalna objętość basenu

Czyszczenie komory Automatyczne, przez odwrócenie biegunowości

Zalecana ilość soli 1.5 na 4 g/l

Maksymalne ciśnienie (komora) 3 bar

Maksymalny przepływ (komora) 15 m3/h

Klasa ochrony
Zasilacz: IP-44

Komora: IP-55
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Wymiary całkowite

Zasilacz: 180 x 130 x 66 mm

Komora: 192 x 138 x 134 mm

Całe opakowanie: 383 x 230 x 164 mm

Instalacja

Zasilacz: mocowanie do ściany (4 śruby/
kołki w zestawie)

Komora: na rurach z PCW o średnicy 50 mm
(dołączone złączki 1,5'')

Waga

Zasilacz:  1,04 kg / Komora: 1,03 kg (ZLT25)
1,08 kg (ZLT50)  1,13 kg (ZLT75)

Całe opakowanie: 2,75 kg (ZLT25)  2,8 kg 
(ZLT50) 2,85kg (ZLT75)

3. Widok części po rozłożeniu
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4. Opis

4.1.Zasada elektrolizy

Elektroliza w słonej wodzie rozdziela sól (NaCl)  na sód (Na) i chlor (Cl). Chlor natychmiast 
rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwas podchlorawy (HCLO). Ma on właściwości dezynfekujące,
niszczy bakterie i glony, zanim ponownie zamieni się w sól.

Ilość chloru potrzebna do dezynfekcji basenu zwiększa się wraz z temperaturą i pH wody.

Produkcja chloru musi być regulowana w zależności od otoczenia i właściwości wody:

• przewodności wody
• temperatury wody
• objętości zbiornika
• pH wody basenowej

Z myślą o bezpieczeństwie instalacji, elektrolizer generuje chlor tylko wtedy, gdy czujnik przepływu
sygnalizuje, że woda płynie w komorze.

W ten sposób elektrolizer generuje chlor tylko podczas okresów filtracji ustalonych przez zegar 
programowania skrzynki elektrycznej basenu. W tych okresach filtracji czas produkcji składa się z 
cykli dwóch okresów (normalny i odwrócony), które zmieniają biegunowość elektrod. 
Ta zmiana biegunowości zapobiega tworzeniu się kamienia na elektrod.

W związku z tym cykl produkcji dzieli się na 4 fazy:

1. Etap 1, normalna produkcja (dodatnia)
2. Etap 2, tryb czuwania
3. Etap 3, produkcja w trybie odwrotnym (ujemna)
4. Etap 4, tryb czuwania

Pod koniec okresu filtracji, ZLT przestaje produkować a gdy filtracja zaczyna się od nowa, wznawia
swój cykl dokładnie w miejscu jego przerwania. 

Główną zaletą tego jest zagwarantowanie we wszystkich przypadkach (nawet w przypadku awarii 
zasilania) identycznych - normalnych lub odwrotnych - czasów produkcji, a w konsekwencji 
zapewnienie mniejszego tworzenia się kamienia w komorze (wysoka jakość produkcji i długowieczność
materiału).

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4

Produkcja + pauza Produkcja + pauza

Cykl produkcji = 140 minut

Produkcja- Produkcja-
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4.2. Prezentacja  ZLT
Opracowaliśmy wyjątkowy podświetlany elektrolizer. Kompaktowy i lekki elektrolizer ZELIA 
został wyposażony w przezroczystą komorę, której kolor zmienia się w zależności od zasolenia i 
temperatury wody w basenie (metoda opatentowana). 

Gdy użytkownik zajrzy do swojego pomieszczenia technicznego, od razu rozpozna stan swojego 
urządzenia i jakości wody:

• Produkcja w trybie wyłączenia, kolor w zależności od temperatury wody

• Produkcja w trybie pracy, kolor zgodny z zasoleniem

Wydajna i optymalna produkcja - zależnie od temperatury wody - zmniejsza się po zamknięciu 
automatycznego przykrycia - 8 trybów produkcji.

Kompaktowa i odporna monoblokowa komora - wyposażona w kompletne płytki z tytanu.

Stworzona do najbardziej ciasnych pomieszczeń technicznych.

Samooczyszcząca się komora, dzięki odwróceniu biegunowości.

Zwiększone bezpieczeństwo, dzięki wbudowanemu czujnikowi przepł ywu. 

Montaż jest możliwy w ciągu kilku minut, dzięki łatwemu połączeniu ze złączem.

Specjalnie przystosowany do podziemnych pomieszczeń technicznych.

W trybie kontroli poprzez temperaturę okres produkcji dostosowywany jest w zależności od tempe-
ratury. 
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5. Instalacja

5.1. Instalacja hydrauliczna
ZLT jest instalowany na rurze o średnicy 50 mm, przy użyciu dostarczonych złączek. Należy 
zainstalować go po filtracji (za filtrem). Może być umieszczony zarówno poziomo, jak i pionowo.

Preferowany jest montaż na bypassie (obowiązkowo: powyżej 22 m3/h), aby można było
kontrolować przepływ w komorze i zdemontować ją bez przerywania filtracji.

Zwróć szczególną uwagę na kierunek, w którym woda przepływa, aby upewnić
się, że przepływ jest prawidłowo wykryty przez urządzenie. 

5.1.1. Instalacja liniowa
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5.1.2. Instalacja na bypassie

5.2. Połączenie elektryczne 

Instalacja tego urządzenia wiąże się z ryzykiem porażenia prądem. Zalecamy
montaż przez profesjonalnego instalatora. Nieprawidłowa instalacja stwarza
zagrożenie i może nieodwracalnie uszkodzić produkt i podłączony do niego 
sprzęt.

Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z normą NF C15-100, należy 
zainstalować skrzynkę zasilającą ZLT.

• więcej niż 3,5 m od krawędzi basenu. Jeśli skrzynka zasilająca ZLT jest 
zainstalowana za ścianą, dotyczy to odległości wymaganej do jej okrążenia 
i dotarcia do skrzynki.

• lub w podziemnym pomieszczeniu w bliskiej odległości od basenu. W tym 
przypadku musi być dostęp poprzez klapę, która wymaga użycia narzędzia
narzędzia do jej otwarcia.

Skrzynka jest odporna na wodę, ale nie może być umieszczona w miejscu narażonym na zalanie. 
Aby urządznie było wodoszczelne, należy z przodu mocno dokręcić 4 śruby. Skrzynka ZLT 
musi być umieszczona na płaskiej i stabilnej powierzchni, musi zostać przymocowana do ściany za
pomocą dostarczonych kołków i śrub.
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5.2.1. Zasilanie

Skrzynka zasilająca ma kabel o długości 2 m i wtyczkę Euro. Musi być zasilana prądem jednofazo-
wym 120V lub 230V, 50Hz lub 60Hz i chronione przez urządzenie różnicowe 30mA (wyłącznik
różnicowo-prądowy (GFCI)), zapewniające wystarczającą intensywność (15A). Kable używane
do zasilania muszą być odpowiednie i funkcjonalne na całej długości.

Zasilanie musi być stałe i nie może być pod żadnym pozorem kontrolowane 
przez pompę filtracyjną. 

5.2.2. Wejście suchego kontaktu dla przykrycia i urządzenia pomiaru Redox

Suchy kontakt dla przykrycia powinien być bezpotencjałowym przełącznikiem.
Błąd połączenia może poważnie uszkodzić urządzenie.

 

Skrzynka elektryczna 
przykrycia 

 automatycznego 

ZELIA
skrzynka zasilająca
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5.2.3. Podłączenie komory
Podłącz komorę do bocznego złącza i zabezpiecz ją za pomocą metalowego zacisku.

6. Uruchomienie

Jedynie regularna analiza parametrów umożliwia odpowiednie dostosowanie
konfiguracji do urządzenia. Postępuj zgodnie z poniższymi etapami, aby
proces uruchomienia przebiegał sprawnie.

Produkty chemiczne używane w basenach są silnie żrące i mogą negatywnie
wpływać na zdrowie i środowisko. 
Z tymi produktami należy obchodzić się ostrożnie i przechowywać je w 
odpowiednich pomieszczeniach.

6.1. Środek stabilizujący
Chlor jest gazem w temperaturze pokojowej. Jego stałą postać (tabletki, granulki itp.) otrzymuje 
się przez połączenie z cząsteczką kwasu cyjanurowego. Kwas cyjanurowy działa jak środek 
stabilizujący, ponieważ chroni chlor przed szkodliwym działaniem promieni UV. Z drugiej strony
kwas nie jest zużywany i gromadzi się w basenach,w których używa się tabletek chlorowych i 
ostatecznie hamuje potencjał chloru. W przypadku basenów publicznych maks. stężenie kwasu
cyjanurowego wynosi 80 ppm (lub mg/l). Elektroliza soli zapobiega przedawkowaniu kwasu 
cyjanurowego; jednakże może być przydatne dodanie 25 - 50 ppm (lub mg/l) środka stabilizującego,
gdy basen wystawiony jest na działanie promieni słonecznych i gdy stężenie chloru jest niewystar-
czające. Rzeczywiście, w bardzo słonecznych warunkach, 90% wolnego chloru jest niszczone w 
ciągu 2/3 godzin bez kwasu cyjanurowego, podczas gdy ta proporcja spada do 15% przy 30 ppm
środka stabilizującego (kwas cyjanurowy).
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6.2. Kontrola zasolenia
 ZLT został zaaprojektowany do pracy przy przewodności wody, która odpowiada stężeniu soli
pomiędzy 1,5 g/l, 4 g/l przy temperaturze 25°C.

Aby dokładnie kontrolować zawartość soli w basenie, zalecamy korzystać z testera przewodności. 
Przyrząd ten jest bardzo prosty w użyciu i zapewnia bezpośredni odczyt zawartości soli w g/l.
Istnieją również tabletki do analizy, które mogą skutecznie kontrolować stężenie soli w wodzie. 

Gdy zasolenie jest nieodpowiednie, ZLT przestaje produkować w przypadku zbyt dużej lub zbyt
małej ilości soli. Jeśli pojawi się którykolwiek z tych błędów, po pierwsze sprawdź czy komora 
jest w dobrym stanie; następnie dokonaj wszelkich niezbędnych starań do polepszenia parametrów
wody.
Przewodność wody jest wprost proporcjonalna do zasolenia, ale zależy również od temperatury 
w ilości 2,2% na stopień Celsjusza. 

Zasolenie (w g/l) 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C

Minimalne 2.3 2.1 1.8 1.5 1.2 1.0 0.7

Idealne 4,2 3.8 3,4 3 2.6 2,2 1.8

Maksymalne 5,7 5,1 4,6 4 3,5 2,9 2,4

W temperaturze 35ºC, maks. zawartość soli spada z 4g/l do 2,8g/l.

6.3. Kontrola całkowitej zasadowości i twardości wody
W czasie instalacji zaleca się przetestowanie całkowitej zasadowości i/lub twardości wody w ba-
senie lub zlecenie tego zadania specjaliście. Te dwa pomiary są na ogół bliskie sobie i są najczę-
ściej wyrażane w stopniach francuskich [ºF]. Jeśli wartości całkowitej zasadowości i twardości są
różne, należy użyć średniej wartości z tych dwóch pomiarów. Ważne jest, aby zauważyć, że bardzo
miękka woda (<10 ºF ) ma tę zaletę, że zapobiega osadom, ale z drugiej strony jest wysoce koro-
zyjna, a jej pH jest bardzo niestabilne. Odwrotnie, bardzo twar  da woda (>35ºF) posiada bardzo tru-
dne do zbicia pH, jest niezwykle drażniąca dla skóry i powoduje szybkie tworzenie się kamienia
w instalacjach. W skrajnych przypadkach zaleca się skorygowani e całkowitej zasadowości i
twardości wody za pomocą odpowiednich produktów chemicznych.  

 

6.4. Kontrola pH
Wartość pH lub wodoru mierzy stopień kwasowości wody. Jego wartość mieści się od 0 do 14.
Roztwór o pH 7 jest neutralny. Jeśli jest niższy niż 7, to oznacza, że jest kwasem a jeśli jest wyższy
to uważa się, że roztwór jest zasadą. Dla komfortu pływających, optymalnych parametrów i 
niezaawodności instalacji pH musi być utrzymywane na poziomie około 7. Ogólnie uważa się, że
idealne pH wody powinno być pomiędzy 6,8 a 7,4. Nadmiernie kwaśna woda (pH<6,8) atakuje 
błony śluzowe, koroduje metale i może uszkodzić plastik. Nadmiernie zasadowa woda (pH>7,4) 
może być także agresywna (kaustyczna) i znacznie zmniejsza skuteczność chloru. Dlatego, gdy pH
wzrasta z 7,2 do 8,2 , procent aktywnego chloru zmniejsza się z 70% do 20%.
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Aby osiągnąć maksymalną wydajność ZLT, pH wody powinno być utrzymywane pomiędzy 7,0 a
7,4.

Temperatura wody zmienia się w trakcie sezonu, czas produkcji należy odpowiednio dostosować.
 Regulacja produkcji w zależności od temperatury jest przeprowadzana automatycznie przez

ZLT w trybach produkcji zależnych od temperatury (P6 / P7).

Wolny chlor

7. Działanie 

7.1. Zasilanie
Przełącznik umieszczony na skrzynce zasilającej uruchamia elektrolizer. Po włączeniu zasilania
przełącznik jest podświetlany.
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Jeśli styk bezpotencjałowy przykrycia automatycznego jest podłączony do skrzynki, przełącznik 
znajdujący się z boku                                     skrzynki powinien być w pozycji EXT, aby umożliwić wykrycie. Możliwe  
jest przełączyć przełącznik na 100%, by zignorować informację o przykryciu i wymusić nominalną
produkcję lub na 25%, aby podzielić produkcję na 4 etapy niezależne od statusu przykrycia. 

Jeśli styk bezpotencjałowy nie jest podłączony, możliwe jest wskazanie, że basen jest przykryty,
przez przełączenie na pozycję 25%. Wtedy przełącznik należy ręcznie przełączyć na 100%, aby
powrócić do normalnej pracy.

7.2. Panel sterowania
Panel składa się z 2-cyfrowego wyświetlacza wielofunkcyjnego (temperatura, programowanie,
parametry itp.), 3 wskaźników i 3 przycisków.

Pozycja Opis

Wskaźnik

"PRODUKCJA"

Nie świeci, gdy nie ma produkcji. 

Miga, jeśli jest w trybie czuwania lub jeśli cykl się zakończył, przed
następnym cyklem.

Trwale świeci, jeśli produkcja jest w toku.

Wskaźnik

"PRZEPŁYW"

Nie świeci, jeśli przepływ nie zostanie wykryty.

Miga, jeśli wykrywanie przepływu jest w toku (opóźnienie).

Trwale włączony, jeśli wykryto przepływ.
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Wskaźnik

"PRZYKRYCIE"/"STATUS POMIARU REDOX"

Nie świeci, jeśli przykrycie jest otwarta (lub otwarty jest styk be  zpo-
tencjałowy pomiaru Redox).
Miga w trakcie wykrywania (opóźnienie).
Trwale świeci, jeśli przykrycie jest zamknięte (lub jeśli styk bezpo-
tencjałowy pomiaru Redox jest zamknięty).

Przycisk
"W GÓRĘ/WIĘCEJ"

Pozwala na zwiększenie wyświetlanych parametrów lub zmianę 
programu (do przodu). 

Przycisk
"W DÓŁ/MNIEJ"

Pozwala na zmniejszenie wyświetlanych parametrów lub zmianę
programu (cofnięcie).

Przycisk
"ZATWIERDZENIE/OK"

Umożliwia zatwierdzenie wybranego programu.

7.3. Wybór programu

Program wybiera się po naciśnięciu przycisku Użytkownicy mają 5 sekund, aby wybrać

żądany program (program w tym czasie miga) za pomocą przycisków .

Można wybrać 10 różnych programów. Po wybraniu programu, naciśnij ponownie przycisk,
        aby zatwierdzić. Aby zatrzymać tę funkcję należy ponownie wcisnąć ten sam przycisk.      jest
wyświetlane podczas dezaktywacji.

OF

Program Opis Komentarz

P1 Produkcja 1 godzina/dobę

P2 Produkcja 2 godziny/dobę

P3 Produkcja 4 godziny/dobę

P4 Produkcja 8 godzin/dobę

P5 Produkcja 12 godzin/dobę

P6
Produkcja kontrolowana przez
temp.         (1 - 4 godziny/dobę)

Produkcja wzrasta automatycznie wraz z 
temperaturą wody

P7
Produkcja kontrolowana przez
 temp.           (2 - 12 godzin/dobę)
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P8 Produkcja szokowa
Elektroliza działa przez 24 h (jeśli filtracja
jest w toku) i powraca do poprzedniego
programu.

P9 Trwała produkcja Elektroliza działa na stałe (gdy filtracja
jest w toku).

PA
Produkcja kontrolowana 
zewnętrznie. Wymagane jest 
użycie regulatora (patrz: 7.7)

Elektroliza działa wtedy, gdy styk 
bezpotencjałowy Redox jest aktywny
(i jeśli filtracja jest w toku).

Program Opis Komentarz

W przypadku przerwy w zasilaniu wybrany program zostanie zapisany, ale zostanie przesunięty.

Po zatwierdzeniu programu jest on wyświetlany naprzemiennie z temperaturą wody.

7.4. Kontrola poprzez temperaturę
W trybach P6 i P7  ZLT automatycznie dostosowuje czas produkcji chloru do temp. wody
Użytkownicy mogą wybierać między dwoma trybami kontrolowanymi poprzez temperaturę.

• Pierwszy (P6) przeznaczony jest dla produkcji „ekonomicznej”, dedykowny małym zbiornikom.
Czas produkcji wynosi od 1 do 4 godzin dziennie. 

• Drugi (P7) przeznaczony do produkcji od 2 do 12 godzin na dobę.

Czas produkcji zmienia się proporcjonalnie do temp. wody, gdy ta ulega zmianie:

Program 15°C 17°C 20°C 22°C 25°C 30°C

P6 1 godzina 2 godziny 2 godziny 3 godziny 3 godziny 4 godziny

P7 2 godziny 3 godziny
+ 1/2

6 godziny
+ 1/2

8 godziny
+ 1/2

11 godzin +
1/2 12 godzin

7.5. Niska temperatura
Potrzeba dezynfekcji jest znacznie mniejsza, gdy temperatura wody spada. Aby niepotrzebnie nie 
używać  elektrolizera, urządzenie wstrzymuje produkcję , gdy temp. wody jest niższa niż 12ºC
i wyświetla T= . W trybie szokowym (P8) produkcja działa nawet jeśli temp. wody jest niska. 

7.6. Przykrycie automatyczne
Jeśli ZLT jest podłączony do przykrycia automatycznego i wykryje, że przykrycie jest zamknięte 

to aktywuje wskaźnik  i podzieli przez 4 przewidywany okres produkcji chloru. Ta

funkcja oznacza, że ryzyko nagromadzenia chloru jest znacznie zmniejszone. Na przykład, jeśli
normalnie przewidywany cykl produkcyjny ma trwać 8 godzin, produkcja zostanie zredukowana
do 2 godzin, gdy przykrycie jest zamknięte.
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7.7. Kontrola produkcji przez Redox

Uważaj żeby nie używać trybu  PA chyba, że posiadasz regulator RedOx. W tym 
trybie z zewnętrznym regulatorem, przełącznik zasilania musi być ustawiony 
na "EXT".

Ten tryb (PA) oznacza, że produkcja chloru może być regulowana zgodnie z aktualnym zapotrzebo-
waniem, gdy ZLT jest podłączony do urządzenia pomiaru Redox lub chloru (sprzedawany osobno).
Wejście „przykrycie”  służy do podłączenia styku bezpotencjałowego urządzenia pomiarowego.
Kiedy RedOx lub zmierzona ilość chloru jest mniejsza od wartości zadanej, suchy styk urządzenia
pomiarowego zostaje zamknięty, a ZLT jest w trybie produkcyjnym (
pracy).

    jeśli filtracja jest w trybie 

7.8. Wyświetlacz parametrów
Przydatne może być wyświetlanie niektórych paramterów, które określają sposób działania urzą-

dzenia. Te parametry są widoczne po naciśnięciu przycisku                       . Aby zidentyfikować

parametr, jego numer jest naprzemiennie poprzedzony znakiem    .

    i

o.

Parametr Opis

o1
Pozostały czas elektrolizy określony w godzinach lub minutach, gdy punkt
oddzielający świeci się.

o2
Czas trwania elektrolizy zakończony (godziny) od momentu rozpoczęcia 
bieżącego programu.

o3* Prąd elektrolizy (1.0 = 1,0A)(2.0 = 2,0A)(3.0 = 3,0A) przechodzący przez

o4 *
Orientacyjne przewodnictwo (w mS/cm). Wartość ta obliczana jest na podst. 
napięcia, prądu i temperatury jak dla nowej komory (nie uwzględnia zużycia
płytek).

o5 (edytowalny) Dla optymalnego obliczenia biegunowości cykli, należy wprowadzić 
parametr twardości wody (patrz rozdział „Twardość wody)

o6 Identyfikacja modelu (25=ZLT25)(50=ZLT50)(75=ZLT75)

o7 (edytowalny) Pożądany poziom produkcji (patrz rozdział „Poziom produkcji”)

o8 Napięcie elektrolizy (Volt) na płytkach.

* Parametry do diagnostyki, rozwiązywanie problemów.

Po 10 sekundach wyświetlacz automatycznie powraca do trybu normalnego (trybu czuwania:
wyświetlanie temperatury, błędów i trybu).

płytki.
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7.9. Twardość wody
Aby przedłużyć żywotność komory, należy wprowadzić twardość wody do urządzenia.
Urządzenie automatycznie obliczy optymalny czas trwania odwrócenia biegunowości 
aby uzyskać                      najlepszy efekt samooczyszczania. Całkowita twardość wody podaje sumę stężeń
mineałów w wodzie i jest wyrażana w stopniach francuskich [ºF] lub mg/l. Wartość ta jest podana
przez dostawcę wody lub może być zmierzona przez specjalistę ds. wody.
Aby ustawić ten parametr, należy:

1. Naciśnij przyciski  i  aż do wyświetlenia      . o5

2. Zatwierdź przyciskiem .

3. Dostosuj parametr za pomocą klawiszy  lub  (spójrz na tabelę poniżej) .

4. Zatwierdź przyciskiem .

Twardość wody Wartość do wprowadzenia
w parametrze o5

Czas trwania cykli 
odwróconej biegunowości*

Bardzo miękka (0 - 10 ppm) h1 7h20

Miękka (10 - 30 ppm) h2 6h20

Nieco twarda (30 - 60 ppm) h3 5h20

Średnio twarda (60 -  120 ppm)
h4 4h20

Twarda (120 - 180 ppm) h5 3h20

Bardzo twarda (180 ppm i
więcej)

h6 2h10

Po 10 sekundach wyświetlacz automatycznie powraca do normalnego trybu (trybu czuwania:
wyświetlanie temperatur, błędów i trybu).

*Wartość ta odpowiada cyklom odwróconej biegunowości wymaganej do samooczyszczenia komory.
Ten parametr nie ma wpywu na dzienny czas produkcji.

7.10. Poziom produkcji
Wytworzona ilość chloru jest ograniczona przez dzienny czas filtracji (ponieważ elektrolizer działa
razem z pompą filtracyjną, dzięki czujnikowi przepływu). W przyadku braku chloru należy najpierw
sprawdzić, czy dzienny czas filtracji jest wystraczający. Możliwa jest również zmiana poziomu 
produkcji. Zmniejszenie poziomu produkcji, jeśli jest zbyt wysoka (w przypadku małych basenów),
spowoduje wydłużenie żywotności komory. Zwiększenie poziomu zwiększy wytwarzanie chloru,
ale skróci żywotność komory.
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Aby ustawić ten parametr:

1. Naciśnij przycisk    i  aż do momentu wyświetlenia o7.

2. Zatwierdź klawiszem .

3. Dostosuj parametr za pomocą klawiszy  lub  (spójrz na tabelę poniżej).

4. Zatwierdź klawiszem .

Żądany poziom produkcji Wartość do wprowadzenia w parametrze o7

30% n1

40% n2

50% n3

60% n4

75% n5

90% n6

Nominalny (100%) (ustawienia fabryczne) n7

110% n8

Maksymalne (125%)* n9

Po 10 sekundach wyświetlacz automatycznie powraca do trybu normalnego (tryb czuwania:
wyświetlanie temperatury, błędów i trybu).

*Zaleca się ograniczenie stosowania poziomów produkcji n8 i n9

7.11. Błędy
ZLT dostarcza użytkownikowi wskazówek, dzięki którym można zapobiegać lub zdiagnozować
usterki. Komunikaty są wyświetlane naprzemian z temperaturą wody:

Komuni-
kat

Miganie
komory Opis Rozwiązanie

E0 Pomarańcz

Błąd wewnętrzny (błąd
komunikacji między
dwiema zintegrowany-
mi kartami)

Sprawdź połączenie kabla taśmowego
między dwiema kartami, wewnątrz komory

E1 Jasny 
niebieski

Wewnętrzne przegrza-
nie      (>85°C)

Pozwól komorze ostygnąć lub zainstaluj
komorę w chłodniejszym miejscu

E2 Fiolet Błąd pomiaru temp.
wody

Sprawdź połączenie czujnika temperatury 
wewnątrz komory
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E5 Niebieski Zbyt niskie natężenie
prądu/ brak soli

Sprawdź ilość soli

Usuń kamień z komory za pomocą rozcieńczo-
nego kwasu

Dodaj odpowiednią ilość soli. 
Patrz rozdział dot. elektrolizy

Ten błąd może wystąpić po awarii pompy lub, 
gdy do obwodu dostało się powietrze.

E6 Czerwony Zbyt wysokie natężenie
prądu/ zbyt dużo soli

Sprawdź ilośćt soli

Wymień część wody

Patrz rozdział dot. elektrolizy

Komuni-
kat

Miganie
komory Opis Rozwiązanie

7.12. Przywrócenie ustawień fabrycznych
Może być konieczne zresetowanie ZLT. Aby to zrobić:

1. Odetnij zasilanie elektrolizera za pomocą przycisku ON/OFF znajdującego się na skrzynce
zasilającej.

2. Odczekaj około 30 sekund.
3. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj.

4. Ponownie włącz elektrolizer za pomocą przycisku ON/OFF na skrzynce zasilającej.
5. Zaczekaj, aż komora wyświetli kolory startowe.
6. Zwolnij przycisk .

7. Wyświetli się 88  , a kolory pojawią się ponownie w komorze, co powtierdzi fakt, że urządzenie
zostało zresetowane do ustawień fabrycznych.

7.13. Tryb przyspieszony
Może być konieczne wykonanie testów, aby przyspieszyć wewnętrzny zegar ZLT

  Aby to zrobić, należy:
1. Odetnij zasilanie elektrolizera za pomocą przycisku ON/OFF znajdującego się na skrzynce

zasilającej.

2. Odczekaj około 30 sekund.
3. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj.
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4. Ponownie włącz elektrolizer za pomocą przycisku ON/OFF znajdującego się na skrzynce
zasilającej. 

5. Poczekaj, aż komora wyświetli kolory startowe.
6. Puść przycisk .

7. Wyświetli się td , co potwierdzi, że zegar urządzenia został przyspieszony.

8. Konserwacja

8.1. Dodawanie soli
Kiedy poziom soli spada ponizej 2 g/l, sól należy ponownie dodać do zbiornika. 

W basenie zaleca się użycie specjalnie przygotowanej soli zawierającej środki stabilizujące. 
Dzięki temu skuteczność elektrolizera zostanie znacznie poprawiona. 

Na początku sezonu zalecamy sprawdzić zawartość soli i osiągnięcie poziomu zasolenia 3 g/l.
W zależności od zmierzonej zawartości soli, dodawane ilości soli są następujące:

Ilość soli (w kg) jaką należy dodać do osiągnięcia 3 g/l:

Zmierzona zawartość/
objętość zbiornika 20 m3 40 m3 60 m3

1,5 g/l 30 60 90

2 g/l 20 40 60

2,5 g/l 10 20 30

Na przykład, jeśli zmierzona dawka soli wynosi 1,5 g/l, należy dodać 60 kg soli do dawki 3 g/l w
zbiorniku 40m3.

8.2. W czasie zimy
W zimie, jeśli pozwala na to pogoda, można utrzymać filtrację przy jednoczesnym znacznym
zmniejszeniu częstotliwości. Cykl filtracji trwający 8 godzin co 15 dni jest w większości przypadków
wystarczający. 

Konieczne jest jednak monitorowanie ilości soli, aby komora nie działała w wodzie zawierającej
zbyt mało soli (<2 g/l).

Jeśli używana jest zadaszenie lub przykrycie, chlor chroniony jes   t przed promieniami UV a 
zapotrzbowanie jest zmniejszone. W trybie automatycznym i po podłącze            niu styku przykrycia ZLT 
automatycznie zmniejsza produkcję. 

Aby umożliwić ZLT pracę z zimną wodą (poniżej 18ºC), może być konieczne zwiększenie dawki
soli do 5 g/l.
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8.3. Czyszczenie komory
Gdy wskazana produkcja jest niska pomimo prawidłowej dawki soli, należy sprawdzić stan komory;
jeśli na płytkach widoczny jest kamień, należy je wyczyścić. Aby wyczyścić komorę, jeden koniec
powinien być zaślepiony, następnie należy wlać rozcieńczony kwas (zalecane 10% HCl). Pozwól
kwasowi podziałać kilka godzin w komorze. Zabieg ten musi być wykonany z najwyższą 
starannością i konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących stosowania użytego kwasu. 


