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VOORWAARDEN VOOR GOED FUNCTIONEREN: 
 

 Minimale watertemperatuur dient 15°c te zijn 
 Zoutgehalte streefwaarde = 4,0 g/l (max.4.5g/l – min.3.2g/l). 
 Gebruik een testset/strips om het zoutgehalte, chloorwaarde en pH-waarde goed 

in de gaten te kunnen houden. 
 De pH-waarde dient stabiel te zijn tussen 7,2 en 7,6. 
 Minimale benodigde flow: 2,9 m3/h 
 De Astral sel basic dient parallel te lopen met de filterpomp 
 Onafhankelijke aarding van het zwembadwater (via aardingsset 0915860-

50mm/0915861-63mm) 
 Filtertijd dient minimaal 10uur per 24 uur te zijn 
 Het vrije chloor gehalte wat door de unit geproduceerd wordt dient tussen 

min.0,5ppm en 2,5ppm te liggen  
 Alleen privé baden tot 50m3 of 75m3 inhoud 
 Bij baden met veel RVS inbouwdelen adviseren wij om geen zout-electrolyse te 

plaatsen daar de kans op oxidatie groter is. Alle RVS-, metaaldelen dienen in elk 
geval AISI 316 of A4 te zijn.  

 Het zwembad moet gevuld zijn met leidingwater.  
 De totale waterbalans (pH-waarde, temperatuur, alkaliteit en ook de hardheid) 

behoort in evenwicht te zijn. Vraag naar onze waterbehandelingsfolder. 
 
 
 
WERKING: 
 
Zout (NaCl-natriumchloride) wordt opgelost door het water. Als door het opgeloste zout, 
via de electrolyse-cel, een electrische stroom wordt gestuurd, zal het zout opgesplitst 
worden in natrium (Na) en chloride (Cl). Het natrium gaat onmiddellijk een reactie aan 
met water wat zich vormt tot natrium-hydroxide en vervolgens weer reageert tot zout, 
water en natriumhypochloriet (NaOCl). Het natriumhypochloriet geeft in het water zijn 
zuurstof af wat zorgt voor de oxidatie van bacterie, schimmels, alg, etc. en dus zorgt 
voor desinfectie.  
Zo ontstaat er dus een kringloop van natriumhypochloriet en gaat er dus geen zout 
verloren. Alleen door het verversen van het bassin-water, door bijvoorbeeld het spoelen 
van de filter, zal het zoutgehalte zakken. 
 
Het electrolyse apparaat nr:BN0809025 is geschikt voor een badinhoud tot max. 50m3 
inhoud en zal maximaal 12,5 g/uur chlorine produceren. De electrolyse chlorinator 
BN0809026 is geschikt voor baden met een inhoud tot 75m3 en kan maximaal 17,8 
g/uur chlorine produceren. 
 
De goede werking van het zout-electrolyse proces is zeer afhankelijk van een goede en 
stabiele pH-waarde. Het wordt dan ook sterk aanbevolen om de filterinstallatie re 
voorzien van een automatische pH-regeling (bijvoorbeeld:0822045 Astral pH-regelpomp 
5ltr/uur).  
 
Het water wat behandeld is met zoutelectrolyse is gezond voor de huid: 
U zult bemerken dat het water op deze manier prettig op de huid aanvoelt en uitdrogen 
voorkomt. Het water zal nagenoeg geen smaak of geur hebben en prikkelende huid of 
ogen zijn verledentijd. Ook zal het water kraakhelder zijn. Alleen maar voordelen dus. 
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INSTALLATIE: 
 
Monteer de regelkast tegen de muur met pluggen en schroeven in de gaten op de hoek 
van de unit. Zie onderstaand installatieschema als voorbeeld voor de plaats waarop deze 
regelkast behoort te komen. 
 

 
  
Plaats vervolgens de zoutcel in de persleiding als laatste na alle andere apparatuur zoals 
de filter en bijvoorbeeld een wisselaar. De meetcel heeft aansluit maten van D-50mmF 
en dient horizontaal gemonteerd te worden. Zorg er tevens voor dat de flow-richting 
volgens pijl verloopt en er minimaal 2.9m3/uur rond gepompt wordt en dat de zoutcel 
nooit functioneert wanneer er geen flow is. Let dus op bijvoorbeeld bij het terug- en 
naspoelen – eventueel schakelen via een flowcontrol. 
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ELECTRISCH AANSLUITEN: 
 
-De regelkast dient parallel te lopen met de filterpomp. Wanneer dit niet het geval is, kan 
er schade ontstaan aan de zoutcel en zal dit niet onder de garantie vallen. 
Er is vaak een extra contact aanwezig in de schakelkast voor de filterpomp. Schakel de 
regelkast bijvoorbeeld mee middels de Aqua Easy Poolconsulting schakelkast via het 
contact  “doseertechniek”. Let wel op dat de zoutcel geen spanning krijgt wanneer er 
geen of niet voldoende (2.9m3/uur) flow doorstroomt – denk hier aan het terug- en 
naspoelen. De zoutcel kan anders door waterstofgas defect raken waardoor garantie 
vervalt. Een eventuele schakeling middels een flowschakelaar voorkomt dit probleem.   
De voedingskabel is reeds in de regelkast aangesloten. 
 
-Sluit de electrodekabel aan op de meetcel en met de connector op de regelkast. 
 
 
AARDING AANSLUITEN: 
 
Het is sterk te adviseren om een onafhankelijke aarding van het bassinwater aan te 
brengen. Dit om de statische electrische-spanning van het water af te laten voeren. 
Hierdoor worden vooral afzettingen, oxidaties en aantasting van RVS en metaal-delen 
voorkomen. 
 
Plaats de aarding, volgens bijbehorende schema, in de persleiding tussen filter en pomp. 
Koppel dus ook alle metaal-delen die in het bad zitten aan de onafhankelijke aardpen 
 
Gebruik hiervoor nooit een electrische aarding van het electriciteitsnet. 
 
 
OPSTARTEN EN HANDHAVING VAN GOEDE WERKING: 
 
- Voeg nu 4,0 g/l zout (bestelnr. Per zak 25kg:1267070) toe aan het bassin en wacht tot 
het zout opgelost is. 
- Zet nu de regelkast aan op maximale capaciteit en laat de filterpomp continu draaien 
totdat de gewenste chloorwaarde (minimaal 0.5ppm) in het bad bereikt is. Onder 
normale omstandigheden zal deze waarde na ca. 24 uur zijn. 
Regel nu de potmeter zo terug dat deze streefwaarde gehandhaafd blijft.  
Het inregelen zal eventueel in meerdere bijstellingen moeten gebeuren om de juiste 
stand te krijgen. 
- De chlorinator zorgt er tevens voor dat de electrolyse-cel, welke bestaat uit 7 titanium 
platen, om de 2uur worden omgepoold (polariteit) waardoor de cel automatisch gereinigd 
wordt en daardoor de levensduur verlengd wordt. Dit wordt aangetoond door de lampjes 
“productie I en II”. Wanneer er een probleem met de cel is zal het storingslampje 
“electrode” gaan branden  
- Zoals iedere zwembadinstallatie dient het filter iedere week gespoeld te worden.  
Het weggespoelde water moet bijgevuld worden met leidingwater. 
- Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van de chloor-, pH-waarde en zoutgehalte in het 
bad. Hiervoor zijn diverse testsets en strips te verkrijgen (bijvoorbeeld: geleidbaarheids-
zouttester:1276246 of zout-teststrips:1275003). 
Wanneer het zoutgehalte onder de 3,2g/l komt, dient er zout aan het bad toegevoegd te 
worden tot weer zo’n 4,0g/l. 
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Wanneer het vrije chloorgehalte lager of hoger is dan de ingestelde streefwaarde kunt u 
via de potmeter de productie verhogen of verlagen. Deze is van 0% tot 100% instelbaar. 
Zorg er wel voor dat de streefwaarde tussen de 0,5mg/l en 1,5mg/l vrije chloor blijft.  


