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HRS doseersystemen voor zwembaden 

INHOUDSOPGAVE: 

 

1.0 Inleiding  

1.1  Waarschuwingen  

1.2 Overeenstemming  

1.3  Technische kenmerken  

1.4  Elektrische eigenschappen  

1.5  Inhoud van de verpakking  
 

 

2.0  Installatie voorschriften: 

 .2.1  Muurbevestiging (doseerunit) 

2.2 Elektrische aansluitingen voorschriften 

 2.2.1 Voedingspanning  

 2.2.2 Temperatuur sensor (PT100) 

 2.2.3 Flow sensor (debiet sensor) 

 2.2.4 Vrijgave (dosering) signaal (V1) 

   2.2.5  Niveau sensoringang  

  2.2.6 pH-pomp voorraad niveau sensor ingang 

   2.2.7  P2 (RX) pomp niveau sensoringang  

  2.2.8  Alarm herhaling uitgang  

  2.2.9  uitgang aansturing  (relais) 

  2.2.10  Pomp schakelaars 

2.3  Hydraulische aansluitingen: 

  2.3.1 Montage  van de accessoires  

  2.3.2  Montage van de sensoren  

 

3.0  Technopool menu: 

3.1  Gebruiker menu 

3.1.1  Handmatige activering (handmatig inschakelen van de doseer pompen en handmatig in of 

uitschakelen uitgang voor relais zoutelektrolyse 

3.2  Installatie menu 

3.2.1 Wachtwoord invoeren  

 

4.0 Snel programma (gebruikers menu) opties: 

4.1  Selectie/instellen taal doseerunit 

4.2 Instellen van de temperatuur  

4.3 Instellen van de cyclische dosering (P1  pomp) 

4.4  Instellen van de cyclische dosering R (pH pomp)  

4.5  Instellen van de RX (chloor) (P2 pomp) 

4.6  Instellen van  CIJ sensor 

4.6.1  Instellen van waterstofperoxidepomp P2 
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4.7  Instellen van HP elektrode  

4.7.1 Instellen van de waterstofperoxide pomp P2 

4.8  Instelling van de cyclische doseerpomp (P2) 

4.9  Relais instelling (zoutelektrolyse sturing) 

4.10  Kalibreren van de pH electrode 

4.11  Kalibreren van de redox-elektrode 

4.12  Kalibreren van de chlorine elektrode 

4.13  Kalibreren van de waterstofperoxide electrode 

 

5.0  Geavanceerde programmering: 
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5.2  Herstellen van de standaard parameters  

 

6.0  Alarm: 
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6.2  Alarm signaal 
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1. Inleiding 

Technopool 3  is een geïntegreerd doseer systeem voor het vol automatisch desinfecteren van zwembadwater. 

Deze gebruiksaanwijzing is geschikt voor de Technopool 3 en Technopool 2. 

De units zijn voorzien van een maakcontact voor het aansturen van een zout elektrolyse systeem. 

De peristaltische pompen zijn als volgt geconfigureerd: 

P1 pomp = een cyclische toediening van een anti-algen product. 

Een timer is ingesteld programma het doseringsschema van de omstandigheden dit vereisen en de kwaliteit van het 

product in ml. 

De geprogrammeerde kwaliteit kan proportioneel worden aangepast aan de watertemperatuur bereikt tijdens de 

laatste dosering. 

pH pomp = pH doseer pomp voor het doseren van pH correctie vloeistof. 

Het setpunt van de pH waarde wordt bewaakt om een constante pH (waarde) van het zwembadwater te behouden. 

 

P2 pomp =  kan op twee manieren gebruikt worden, afhankelijk van welk type doseer unit u gebruikt 

 

RX pomp = RX doseer pomp voor het doseren van chloor vloeistof. 

Het setpunt van de chloor waarde wordt bewaakt om een constante chloor (waarde) van het zwembadwater te 

behouden. 

Of  the 2 de manier 

 

CL pomp =  doseer pomp voor het doseren van desinfectie vloeistof. 

Het setpunt van de chloor waarde wordt bewaakt om een constante chloor (waarde) van het zwembadwater te 

behouden. 

 

HP pomp = waterstofperoxide doseer pomp voor het doseren van desinfectie vloeistof. 

Het setpunt van de waterstofperoxide waarde wordt bewaakt om een constante chloor (waarde) van het 

zwembadwater te behouden 

P2 pomp 

Een timer is ingesteld op het doseringsschema van de vereiste productkwaliteit en de hoeveelheid van het product in 

ml te programmeren, de geprogrammeerde hoeveelheid kan worden aangepast  

 

- Cycling 

Open (aan) opening niet (ON) en sluiten (OFF) schema van het relais vast of evenredig met de temperatuur van het 

water bereikt tijdens de laatste dosering. 

In plaats van chloor doseren kunt u het interne relais gebruiken voor het aansturen van een elektrolyse systeem 

(chloor uit badzout generator): 

- ON/OFF 

Het relais wordt gesloten of geopend aan de hand van de desinfectie meting met een hysterese van 1 0 mV.(redox). 

0,05 ppm (chlorine) en 5 ppm (waterstofperoxide) 
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1.1 Waarschuwingen 

Deze handleiding heeft als doel om alle informatie die men nodig heeft voor een correcte (juiste) installatie, 

bediening en het onderhoud om u zo de beste resultaten te geven en te behouden. 

Om deze reden is het belangrijk om de instructies die hieronder worden beschreven aandachtig door te lezen. 

Dit alles om u ervan te verzekeren dat de installatie (doseerunit) goed werkt, kunt bedienen, onderhoud en dat alles 

blijft functioneren. 

 

- Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat het kan worden geraadpleegd wanneer dat nodig is. 

- Bekijk (controleert) u het toestel (unit) op het label overeenkomt met de werkelijkheid. 

- Op het moment van de ontvangst (aankoop) bekijk of alles compleet is en vraag in geval van afwijkingen of twijfel; 

raadpleeg gespecialiseerd personeel (uw dealer), voor het maken / uitvoeren van interventies. 

- Maak zelf nooit aanpassingen aan de unit/installatie. 

- Controleer voordat u het toestel (unit) of de netspanning overeenkomt met de opgegeven specificaties van het  toestel. 

- Nooit met blote handen en/of op blote voeten gebruiken of installeren ivm chemicaliën en spanning voerende delen. 

- Laat de apparatuur niet bloot aan agressieve dampen of weersinvloeden en atmosferische invloeden. 

- Vermijd opspattend water. 

- Het apparaat moet worden aangesloten door erkend (gespecialiseerd) vakman (personeel). 

- Installeer volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en de NEN3140 voor uw veiligheid en die van de 

gebruikers (gebruik gecertificeerde erkende monteurs)! 

- Alleen gespecialiseerd personeel mag een bewerking van het systeem uit te voeren. 

- In het geval van abnormale werking, onmiddellijk het toestel/installatie uitschakelen (spanningsloos) en uw dealer 

raadplegen voor verdere instructie en/of eventuele reparatie aan de unit of onderdeel. 

- Voor een juiste werking gebruik van originele accessoires en onderdelen. 

- De fabrikant/distributeur/verdeler wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot schade veroorzaakt door onjuist 

gebruik of het gebruik van niet-originele accessoires of onderdelen. 

- De elektrische installatie moet in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften en geïnstalleerd worden van het 

land waar het systeem zich bevindt. 

- HRS stelt zich niet aansprakelijk voor het verkeerd installeren of gebruik maken van spanning voerende pompen,  of 

andere elektronische apparatuur. 

- De ruimte temperatuur waar het systeem/toestel (installatie) is geïnstalleerd mag nooit hoger zijn dan 45 °   

       C. 

 

1.2 Richtlijnen 

De Aqua producten voldoen aan de CE richtlijnen conform de volgende Europese richtlijnen: 

• N ° 89/336/CEE met betrekking tot elektromagnetische verenigbaarheid. 
• N ° 73/23/CEE inclusief revisie 9 3/6 8/C E E in overeenstemming met de richtlijnen voor laag spanning. 

• N ° 2 0 0 2 /9 5/C E , 2 0 0 2 /9 6 /C E , 2 0 0 3 /1 0 8/C E " RoH s  en WEEE richtlijnen 

 

Deze (richtlijnen) geven een hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid van deze producten met 

inachtneming van de installatie, gebruiker en onderhoudsrichtlijnen die vermeld staan in deze 

handleiding en plaats/installeer en gebruik volgens elektrische veiligheidsnormeringen E50110 en 

de NEN3140. 

 
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid van de hand welke betrekking hebben op reparaties van niet 

gekwalificeerd personeel.  

Chemicaliën zijn GEVAARLIJK en mogen NOOIT worden gemengd of verwisseld worden tevens dienen deze te 

worden opgeslagen volgens de daarvoor geldende landelijke en/of lokale richtlijnen. 
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1.3 Technische specificaties 

� Verlicht LCD display 2x1 6 

� Rode LED (pH) pH alarm signaal 

� Rode LED (RX) Redox (chloor) alarm signal) 

� Hoofdschakelaar AAN/UIT 

� Optie (mogelijkheid) om iedere pomp afzonderlijk te blokkeren/vrijgeven (inschakelen) 

� Relais contact potentiaal vrij contact 

� Debietsensor ingang 

� Voorraadniveau ingangen 

� Temperatuursensor ingang voor een PT 1 0 0 element 

� BNC ingang voor de pH electrode 

� BNC ingang voor de Rx electrode 

� Alarm output (uitgang) 24 Volt DC (gelijkspanning) 

 

Pomp capaciteit mogelijkheden: 

� 1,4 L/h @ 1 bar, Santoprene® tube 

� 3  L/h @ 1 bar, Santoprene® tube 

 

1.4 Technische specificaties 

� Voedingspanning: 240 VAC 50/60 Hz en verbruik (max.) 14 W. 

� pH waarde: 0.00-14.00 

� Redox waarde: 0.00-1000 mV (alleen voor Tijd/pH/rx en pH/Rx Technopool3 systemen) 

� Vrij chloor waarde: 0.00-20.00 ppm (alleen voor Technopool3 pH/CIJ systemen) 

� Waterstof peroxide waarde: 0.0-500.0 ppm (alleen voor Technopool3 pH/HP systemen) 

� Temperatuur waarde (PT100): 0-100ºC 

 

1.5 Inhoud doos 

� Technopool3 systeem 

� Gebruiksaanwijzing 

� Muurbeugel 

� Schroeven en pluggen t.b.v. muurbevestiging 

� pH 4 buffervloeistof 

� pH 7 buffervloeistof 

� 475mV buffervloeistof (alleen voor Tijd/pH/Rx en pH/Rx Technopool3 systemen) 

� pH sensor met 5 meter kabel  

� Rx sensor met 5 meter kabel (alleen voor Tijd/pH/Rx en pH/Rx Technopool3 systemen) 

� Vrij chloor sensor met 5 meter kabel (alleen voor pH/CIJ Technopool3 systemen) 

� Waterstofperoxide sensor met 5 meter kabel (alleen voor pH/HP Technopool3 systemen) 

� 3-dradige temperatuur sensor PT100 met 5 meter kabel 

� DN50 aanboorzadels (4 stuks) 

� Voetfilter (2 of 3 stuks) 

� Injectieventiel (2 of 3 stuks) 

� Sensorhouder (1 of 2 stuks) 

� Zuig- en persslang 
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2. Installatie 

� Verticaal met een afwijking van maximaal ±15º 
� Niet in de buurt van warmtebronnen en in een droge plaats, met een temperatuur tussen 0ºC en 45ºC 
� In een geventileerde ruimte die makkelijke toegankelijk is voor onderhoud of storingen 
� Maximaal 15 m hoog vanaf de te doseren vloeistof 
� Installeer het systeem niet boven de chemische tank als daar chemische dampen uit komen die het systeem 

kunnen beschadigen, tenzij de container hermetisch is afgesloten. 

 

2.1 Muurbevestiging 

Bevestig het systeem op een muur dicht bij de retourleiding van de zwembadinstallatie en volg de instructies 

hieronder. 

 

 

                                          

 

 

2.2 Elektrische aansluitingen 

Voor installatie dient een goed geaard stopcontact in combinatie met een aardlekschakelaar aangebracht te zijn. 

Sluit het paneel aan op een voeding in overeenstemming met het label op de installatie.  

 

 WAARSCHUWING: Schakel altijd de elektriciteit uit alvorens er onderhoud aan het systeem wordt gepleegd! 

 Controleer altijd alle elektrische aansluitingen met een multimeter. Een incorrecte voltage kan het systeem 

beschadigen, wat niet vergoed wordt middels garantie. Deze handleiding moet altijd bewaard blijven als 

naslagwerk tijdens een elektrische aansluiting. Alle elektrische aansluitingen moeten gedaan worden door een 

erkend installateur en volgende daarvoor geldende (lokale) regels en/of wetgeving. 

 

2.2.1 Hoofdaansluiting voeding 

Sluit een voltage aan tussen 100 en 240 VAC – 50/60Hz op aansluiting F N  
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2.2.2 Temperatuursensor 

Sluit de temperatuursensor PT100 aan op de corresponderende klemmenstrook. Sluit de sensor aan volgens 1 van 

onderstaande afbeeldingen, afhankelijk van het aanwezige sensor model. 

                                    

                                                                         

 

  

2.2.3 Flow signaal 

Sluit de flowsensor aan op ingang PROX. 

 

2.2.4 Vrijgave signaal ingang (V1) 

Sluit het signaal (20-230VAC) om de dosering voor het relais vrij te geven aan op ingang CHARGE. 

 

2.2.5 P1 pomp product niveausensor 

Sluit de niveausensor (on/off contact, zonder voltage) aan op ingang LEVEL DET.2.2.6 pH pomp product 

niveausensor 

Sluit de niveausensor (on/off contact, zonder voltage) aan op ingang LEVEL RIN. 

 

2.2.7 P2/Rx/Cl/HP pomp product niveau sensor 

Sluit de niveausensor (on/off contact, zonder voltage) aan op ingang LEVEL SAN. 

 

2.2.8 Alarm uitgang – 24V OUT klem 

Het is een alarm herhaling uitgang die een spanning levert bij  

30VCC met een maximum absorptie van 500mA. 

 

2.2.9 Magneetventiel uitgang - RELAIS klem 

Het relais zorgt voor een droog contact (niet live) en het wordt  

gebruikt om de elektromagnetische klep te besturen. Om te zorgen  

dat het voltage op het relais gelijk is aan de voedingsvoltage, bijv. 230V,  

dient u de beschrijving op het diagram hiernaast te volgen. 
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2.2.10 Pompschakelaars 

Het systeem kan worden ingesteld met de mogelijke schakelaars voor elke pomp, die het doseren van de 

bijbehorende pomp kunnen blokkeren. Schakelaars zijn als volgt aangesloten: 

 

• P1 pomp  op ingang pulse 

• pH pomp  op connector J16 

• P2/Rx/Cl/HP pomp op connector J15 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hydraulisch schema 

 

 

2.3.1 Montage van de accessoires 

Montage van de sensorhouder 

- De injectie sensorhouder (j) kan geïnstalleerd worden op een DN50 of DN60 pvc buis, nadat er gaatje van 24 

mm in is geboord. 

- Zorg er voor dat de injecteerslang zo gemonteerd wordt dat deze wijst in de richting van de flow gemarkeerd 

door de pijl. 

- The injectie sensorhouder moet verticaal gemonteerd worden met een marge van ±45º. 

Leiding gat van 24 mm maken 

- Boor een gaatje van 5 mm boven in de PVC buis 

- Vergroot het gaat met het meegeleverde speciale gereedschap D24  

- Verwijder PVC boorafval uit het gat 
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2  in 1 sensorhouder installatie (ref. j): 

- Bevestig de o-ring (ref. 8) of de injecteerslang 

- Plaats de injecteerslang in de PVC buis. Zorg ervoor dat de injectie in dezelfde richting wijst als de 

zwembad circulatie (aangegeven door de pijl op de sticker) 

- Plaats de grote o-ring op de juiste positie, zet het bovenste deel van de sensorhouder (ref. j) op de PVC buis 

- Gebruik de schroeven om de 2 delen van de sensorhouder te monteren (als de PBC pijp DN63 is gebruik 

dan de 2 spanbenen (ref. 9)) 

Waarschuwing: Draai de moeren voor het aanboorzadel gelijkmatig aan. 

 

 

Installatie van 4 x 6 slang (ref. 2) op d e f g 

onderdelen 

 

 

 

 

 

 

Montage van de korte sensor (ref. i) 

1) Verwijder de beschermkap van de sensor. Bewaar de kap ten behoeve van onderhoud en winteropslag! Als 

u de sensor uit het systeem haalt, mag deze niet droog bewaard worden. Vul derhalve de beschermkap met 

¾ bewaarvloeistof en plaats deze op de sensor. 

2) Plaats 2 o-ringen (ref. 7) op de sensor. 

3) Laat de elektrode kabel door de snede op de moer lopen. 

4) Kalibreerde sensor (zie hoofdstuk 4.10-4.11). 

5) Plaats de sensor voorzichtig in de sensorhouder, totdat de o-ringen hun positie raken tussen de kap en de 

sensorhouder. Draai dan de moer voorzichtig vast (ref. 11). 
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Montage van de lange sensor (120 mm) 

- Een standaard sensor (12 x 120 mm) kan gebruikt worden. In dat geval dienen alle accessoires in de doos 

gebruikt te worden. 

- Bevestig de moer (ref. 11) op de sensor, gevolgd door 1 spanbeen (ref. 6) en 1 o-ring (ref. 7), zoals te zien is 

op het plaatje hiernaast. 

- Plaats de sensor voorzichtig in de sensorhouder. Zorg ervoor dat alle componenten hun positie raken. Draai 

daarna de moer voorzichtig vast (ref. 11). 

Waarschuwing: Buig de sensor niet, anders beschadigt deze! 
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3.0 Technopool3 menu 

 

Technopool3 programmeersysteem is verdeeld in 2 menu’s: Gebruiker en Installeur. 
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3.1 Gebruikersmenu 

 

Het gebruikersmenu wordt gebruikt om de gemeten waarden en pompstatus weer te geven en om handmatig te 

pomp.  

 

Het standaard scherm toont de gemeten pH en Rx of Cl of HP en de temperatuur. 

(Redox in mV wordt getoond op Tijd/pH/Rx en pH/Rx Technopool3) 

(Vrij chloor in ppm wordt alleen getoond op de Technopool3 pH/CIJ) 

(Waterstofperoxide in ppm wordt alleen getoond op de Technopool3 pH/HP) 

 

Geeft de status en het alarm van de pompen en het magneetventiel.    

(P2 en EV worden niet getoond op Tijd/pH Technopool3) 

(P1 wordt niet getoond op pH/Rx of pH/CIJ of pH/HP Technopool3) 

 

Toont de status van de P1 pomp (wordt niet getoond op pH/Rx, pH/CIJ en pH/HP Technopool3). 

 

 

 

 

 

 

 

Toont de status van de pH pomp. 

Status Omschrijving 

Active Pomp staat aan 

Inactive Pomp staat uit 

Flow alarm Geen doorstroming 

Circ. Pump off Circulatiepomp doet het niet 

Switch off De pompschakelaar staat op OFF 

Level alarm Voorraadniveau is laag 

OFA alarm Doseer alarm 

Stabilisation Wachttijd na het AAN zetten van de sensor 

Toont de status van de P2/Rx/Cl/HP pomp (wordt niet getoond op Tijd/pH Technopool3). 

Status Omschrijving 

Active Pomp staat aan 

Inactive Pomp staat uit 

Flow alarm Geen doorstroming 

Circ. Pump off Circulatiepomp doet het niet 

Switch off De pompschakelaar staat op OFF 

Level alarm Voorraadniveau is laag 

OFA alarm Doseer alarm 

Stabilisation Wachttijd na het AAN zetten van de sensor 

Toont de status van het magneetventiel (wordt niet getoond op Tijd/pH Technopool3). 

Status Omschrijving 

Active Magneetventiel staat aan 

Inactive Magneetventiel staat uit 

Flow alarm Geen doorstroming 

Circ. Pump off Circulatiepomp doet het niet 

Stabilisation Wachttijd na het AAN zetten van de sensor 

Status Omschrijving 

Active Pomp staat aan 

Inactive Pomp staat uit 

Flow alarm Geen doorstroming 

Circ. Pump off Circulatiepomp doet het niet 

Switch off De pompschakelaar staat op OFF 

Level alarm Voorraadniveau is laag 



 

 

14 

ADSP7000570    (Versie 1,4) 22/05/2012 

 

 

3.1.1 Handmatig pompen en activeren magneetventiel 

Het sub-menu kan worden bereikt via het gebruikersmenu. Via dit sub-menu kunnen de pompen en magneetventiel 

handmatig bediend worden. Druk 3 seconden op de F toets om toegang tot het menu te verkrijgen. De volgende 

opties verschijnen: 

 

First product (wordt niet getoond op pH/rX, pH/CIJ en pH/HP Technopool3) 

Druk op de toetsen ▼▲ om handmatig de te doseren waarden in te stellen en druk op Enter 

om te bevestigen en het doseren van de P1 pomp te starten. 

De dosering kan ingesteld worden van 0÷999 ml or 1.0÷9.9 liter. 

 

pH corrector 

Druk op de toetsen▼▲ om handmatig de te doseren waarden in te stellen en druk op Enter 

om te bevestigen en het doseren van de pH pomp te starten. 

De dosering kan ingesteld worden van 0÷999 ml or 1.0÷9.9 liter. 

 

Second product (wordt getoond op Tijd/pH/Tijd Technopool3) 

Druk op de toetsen▼▲ om handmatig de te doseren waarden in te stellen en druk op Enter 

om te bevestigen en het doseren van de P2 pomp te starten. 

De dosering kan ingesteld worden van 0÷999 ml or 1.0÷9.9 liter. 

 

Rx/Cl/HP correctie (wordt niet getoond op Tijd/pH en Tijd/pH/Tijd Technopool3) 

Druk op de toetsen ▼▲om handmatig de te doseren waarden in te stellen en druk op Enter 

om te bevestigen en het doseren van de Rx/Cl/HP pomp te starten. 

De dosering kan ingesteld worden van 0÷999 ml or 1.0÷9.9 liter. 

 

Solenoid valve (wordt niet getoond op Tijd/pH en Tijd/pH/Tijd Technopool3) 

Druk op de toetsen ▼▲ om handmatig de begintijd van het magneetventiel in te stellen en druk op Enter om te 

bevestigen en de start te beginnen. 

Het schema kan ingesteld worden van 0÷50 seconden (met stapjes van 10 seconden) of 1÷60 minuten (met stapjes 

van 1 minuut). 

 

Temperature (wordt alleen getoond als de temperatuur niet op OFF staat)      

Druk op de ▼▲toetsen om de gewenste temperatuur handmatig in te stellen. 

De temperatuur kan ingesteld worden van 0÷100ºC. 

Druk 3 seconden op de F toets om het sub-menu te verlaten of wacht 60 seconden tot het systeem automatisch 

terugspringt naar het hoofdmenu. 

 

3.2 Installatiemenu 

Het installatiemenu wordt gebruikt om het Technopool3 systeem te programmeren. Om toegang te krijgen tot dit 

menu dient u 3 seconden lang de Enter toets ingedrukt te houden. Hierna dient u uw wachtwoord in te voeren. 
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3.2.1 Invoeren wachtwoord 

Druk op de ▼▲toetsen om het wachtwoord in te stellen. Druk op Enter om door te gaan naar 

het volgende cijfer. Om te bevestigen drukt u 3 seconden op Enter. 

Het standaard wachtwoord is 0000.   

         

Als het wachtwoord is bevestigd, wordt het installatiemenu getoond.                       

Language 

Stel de taal van het systeem in. 

 

Date of the latest modif. 

Geeft de datum van de laatste wijziging door het systeem aan. 

 

pH calibration 

Start de kalibratie van de pH sensor. 

 

Rx calibration (alleen getoond op Tijd/pH/Rx en pH/Rx Technopool3) 

Start de kalibratie van de Rx sensor. 

 

Cl calibration (alleen getoond op de pH/CIJ Technopool3) 

Start de kalibratie van de Vrij chloor sensor. 

 

HP calibration (alleen getoond op de pH/HP Technopool3) 

Start de kalibratie van de waterstofperoxide sensor. 

 

Set Point/Timer 

Programmeert de besturingen van de drie peristaltische pompen en besturingsrelais van de 

mageneetventiel 

 

Def. Par. Rest. 

Herstelt standaard parameters 

 

Settings 

Systeem instellingen 

 

Temperature 

Temperatuur instellingen 

 

Alarms 

Instellingen voor doseer-/alarmpompen 

 

Initial menu 

Ga terug naar het gebruikersmenu 
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4.0 Snelle programmering 

4.1 Taalselectie 

Selecteer de optie Language in het installatiemenu. 

 

Om de keuze te bevestigen en het menu te verlaten, drukt u 3 seconden op de Enter toets. 

 

4.2 Temperatuur instellen 

Selecteer de optie Temperature in het installatiemenu. 

Temperat. Mode 

Geeft aan hoe de temperatuur wordt bestuurd: handmatig, automatisch (met sensor PT100) 

of OFF (uitgeschakeld). 

Druk op de▼▲ toetsen om de gewenste keus te selecteren en druk op Enter om te 

bevestigen. 

 

PT100 offset (alleen als de Temperature Mode ingesteld staat op PT100) 

Met deze parameter kan de temperatuur display aangepast worden. De offset waarde kan 

worden toegevoegd of verwijderd worden van de gemeten temperatuur, om zo de gewenste 

waarden op het display te zien. Deze parameter kan niet gebruikt worden voor de berekening 

van de dosering, maar geldt alleen voor weergave op het display.  

Druk op de  ▼▲toetsen op de gewenste waarde te selecteren en druk op Enter om te 

bevestigen. Waarden kunnen ingesteld worden tussen -5.0÷10.0. 

 

Man. Temperat. (alleen als de Temperature Mode ingesteld staat op Manual) 

Hiermee kan handmatig de temperatuur worden ingesteld. 

Druk op de▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te geven en druk op Enter om te 

bevestigen. Waarden kunnen ingesteld worden tussen 0÷100ºC. 

 

Om te bevestigen en het menu te verlaten, druk 3 seconden op de Enter toets. 
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4.3 Instellen van de cyclische doseerpomp (pomp P1) – wordt niet getoond op pH/Rx, pH/CIJ en pH/HP 

Technopool3 

Afhankelijk of de temperatuur is geprogrammeerd is, moeten de volgende parameters voor de besturing van de 

pomp worden ingesteld: 

Temperatuur OFF (uitgeschakeld): 

      Qty first Prod. – Frq. First Prod. – Hour first Prod. 

Handmatige temperatuur of met PT100 

     Qty first Prod. – Qty first P.TMax – Frq. First Prod. – Hour first Prod. 

Ga naar het installatiemenu, selecteer optie Set Point/Timer en druk op Enter. 

 

Temperatuur OFF (uitgeschakeld): 

Qty first Prod. 

Geeft de dosering aan in ml of l. Druk op de▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te 

voeren en druk op Enter om te bevestigen.  

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷999 ml of 1.0÷9.9 l. 

 

Frq. first Prod. 

Geeft de frequentie aan van de pompdosering. Deze kan ingesteld worden in uren of dagen. 

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 1÷23 uren of 1÷7 dagen (d). 

 

Hour first Prod. (alleen wanneer de frequentie ingesteld is in dagen) 

Geeft de starttijd aan. Als de optie Auto wordt gekozen, dan begint de dosering direct na de 

programmering.  

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷23 uren of Auto. 

Voorbeeld:     First Prod. Qty = 400 ml 

     First Prod. Freq. = 2 d 

                     First Prod. Hour = 13 

Het systeem geeft pomp P1 de opdracht om elke 2 dagen om 13.00 uur 400 ml te doseren. 

Handmatige temperatuur of met PT100: 

Qty first Prod. 

Geeft de dosering aan in ml of l. Druk op de ▼▲toetsen om de gewenste waarde in te voeren en 

druk op Enter om te bevestigen.  

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷999 ml of 1.0÷9.9 l. 

Qty first P. Tmax 

Geeft de dosering aan (0÷999 ml of 1.0÷9.9 l) behorende bij de ingestelde maximum temperatuur 

(23÷36ºC). Druk op de ▼▲ om de gewenste waarde in te voeren en druk op Enter om te 

bevestigen.  

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷999 ml of 1.0÷9.9 l. 

Frq. first Prod. 

Geeft de frequentie aan van de pompdosering. Deze kan ingesteld worden in uren of dagen. 

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 1÷23 uren of 1÷7 dagen (d). 

Hour first Prod. (alleen wanneer de frequentie ingesteld is in dagen) 

Geeft de starttijd aan. Als de optie Auto wordt gekozen, dan begint de dosering direct na de 

programmering.  

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷23 uren of Auto. 
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De hoeveelheid te doseren product is evenredig met de bereikte temperatuur in de laatste dosering volgens 

onderstaand schema: 

                                                         

Om de exacte dosering te berekenen, kunt u de volgende formule toepassen: 

        

 

Voorbeeld: 

 First Prod. Qty = 174 ml 

 TMax. First P.Qty = 400 ml @ 35ºC 

 First Prod. Freq. = 5 h 

 First Prod. Hour = N.A. 

Het systeem start pomp P1 elke 5 uur. Als de temperatuur gedurende de laatste dosering 28ºC bereikt, dan zal de pomp alsvolgt 

doseren: 

              

 

4.4 Instellen van de pH pomp 

De volgende parameters moeten worden ingesteld: 

      Set Point pH – Work Mode pH – Prop. Band pH 

Ga naar het installatiemenu, selecteer optie Set Point/Timer, druk op de Enter toets en daarna net zo lang op de F 

toets tot Set Point pH in het display verschijnt: 

Set Point pH 

De set point geeft de gewenste te behouden pH waarde aan. Druk op de ▼▲toetsen om het 

gewenste instelwaarde in te voeren en druk op Enter om te bevestigen.  

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 5.0÷9.0 pH. 

Work mode pH 

Deze optie stelt het te doseren product in: Zuur (de pomp start met dosering als de waarde 

gelezen door de sensor hoger is dan de instelwaarde) of Alkaline (de pomp start met dosering als 

de waarde gelezen door de sensor lager is dan de instelwaarde). Druk op de ▼▲toetsen om de 

1 van beide opties te selecteren en druk op Enter om te bevestigen.  

pH Work optie kan ingesteld worden op Acid/pH- of Alkaline/pH+ 

Proportional Band pH 

Vertegenwoordigt de waarde van de reactiesnelheid van de dosering. De pomp kan maximaal 

300 seconden actief zijn. Als de pomp voor een kortere periode is aangestuurd, dan moet de 

pomp dezelfde tijd uitgeschakeld zijn als het verschil tussen de ingestelde pH cyclus periode(zie 

ook par. 5.1) en de geactiveerde tijd. Druk op de ▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te 

stellen en druk op Enter om te bevestigen.  

De proportionele band kan worden ingesteld op de onderstaande waarden: 0.5 – 1 - 1.5 - 3pH 
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Time TON looptijd van de pomp kan worden berekend met onderstaande formule: 

                                                   
 

Het verschil tussen de waarde op het display en de gewenste waarde (set point) is een absolute waarde. De TOFF 

waarde is het verschil tussen de ingestelde pH cyclus periode en TON. 

 

Voorbeeld: 

 Set Point pH = 7 pH 

 Work Mode pH = Acid/pH-  

 Prop. Band pH = 1.5 pH 

 Read value pH = 7.5 pH 

 

Als de gewenste waarde tijdens het doseren wordt bereikt, stopt de pomp. 

 

4.5 Instellen Redox (P2 pomp) – getoond op Time/pH/Rx en pH/Rx Technopool3 

De volgende parameters moeten worden ingesteld: 

      Set Point Rx – Prop. Band Rx 

 

Set Point Rx 

De set point geeft de gewenste te behouden Rx waarde aan. Druk op de ▼▲ toetsen om het 

gewenste instelwaarde in te voeren en druk op Enter om te bevestigen. 

Instelwaarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷1000 mV. 

 

Proportional Band Rx 

Vertegenwoordigt de waarde van de reactiesnelheid van de dosering. De pomp kan maximaal 

300 seconden actief zijn. Als de pomp voor een kortere periode is aangestuurd, dan moet de 

pomp dezelfde tijd uitgeschakeld zijn als het verschil tussen 300 en de geactiveerde tijd. Druk 

op de ▼▲toetsen om de gewenste waarde in te stellen en druk op Enter om te bevestigen.  

De volgende waarden kunnen worden ingesteld: 20 – 50 – 100 – 200 mV. 

 

Time TON looptijd van de pomp kan worden berekend met onderstaande formule: 

                                                   
 

Het verschil tussen de waarde op het display en de gewenste waarde (set point) is een absolute waarde. De TOFF 

waarde is het verschil tussen 300 en TON. 

 

Voorbeeld:  

 Set Point Rx = 700 mV 

 Prop. Band Rx = 5 mV 

 Read Value = 675 mV 

Als de gewenste waarde tijdens het doseren wordt bereikt, stopt de pomp. 
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4.6 Instellen van de vrij chloor sensor (pomp P2) – wordt getoond op Technopool pH/ClJ 

De volgende parameter moet worden ingesteld: 

      Ppm Cl Max 

ppm Cl Max 

Hier wordt de gemeten waarde van de vrij chloor sensor ingesteld. Gebruik de  ▼▲toetsen 

om de gewenste waarde in te stellen en bevestig met de Enter toets. 

De volgende waarden kunnen worden ingesteld: 2.00 – 5.00 -20.00 ppm. 

 

 

 

 

 

4.6.1. Instellen van de chloorpomp P2 – wordt getoond op Technopool3 pH/CIJ 

De volgende parameters moeten worden ingesteld: 

      Set Point Cl – Prop. Band Cl 

 

Set Point Cl 

De set point geeft de gewenste vrij chloorwaarde aan. Gebruik de ▼▲ toetsen om de 

gewenste waarde in te stellen en bevestig met de Enter toets. 

De gewenste waarden kan ingesteld worden tussen 0.00 en de maximale waarde (ppm Cl 

Max). 

 

Proportional Band Rx 

Vertegenwoordigt de waarde van de reactiesnelheid van de dosering. De pomp kan maximaal 

300 seconden actief zijn. Als de pomp voor een kortere periode is aangestuurd, dan moet de 

pomp dezelfde tijd uitgeschakeld zijn als het verschil tussen 300 en de geactiveerde tijd. Druk    

      op de ▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te stellen en druk op Enter om te bevestigen.  

De volgende waarden kunnen worden ingesteld: 0.04 – 0.10 – 0.20 – 0.50 – 1.00 – 1.50 – 2.00 

– 4.00 ppm. 

 

Time TON looptijd van de pomp kan worden berekend met onderstaande formule: 

                                                                    

 

Het verschil tussen de waarde op het display en de gewenste waarde (set point) is een absolute waarde. De TOFF 

waarde is het verschil tussen 300 en TON. 

 

Voorbeeld: 

 Set Point Cl = 1.00 ppm 

 Prop. Band Cl = 2.00 ppm 

 Read value Cl = 0.50 ppm  

 

Als de gewenste waarde tijdens het doseren wordt bereikt, stopt de pomp. 
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4.7 Instellen van de waterstof peroxide sensor (Pomp 2) – wordt getoond op Technopool3 pH/HP 

De volgende parameter moet worden ingesteld: 

      Ppm HP Max 

 

Ppm HP Max 

Hier wordt de waterstof peroxide sensor uitgelezen. Gebruik de ▼▲ toetsen om de 

gewenste waarde in te stellen en bevestig dit met de Enter toets. 

De waarde die geselecteerd kan worden is 500 ppm. 

 

 

 

 

4.7.1 Instellen van de waterstof peroxide pomp (Pomp 2) – wordt getoond op Technopool3 pH/HP 

De volgende twee parameter moet worden ingesteld: 

      Set point HP – Prop. Band HP 

 

Ga naar het  installatiemenu, selecteer Set Point/Timer, druk op Enter en druk daarna herhaaldelijk op de F toets tot 

dat de optie Set Point HP verschijnt in het display: 

 

Set Point HP 

De set point geeft de gewenste waterstof peroxide waarde aan. Gebruik de ▼▲ toetsen om 

de gewenste waarden te selecteren en bevestig daarna met de Enter toets.  

De waarde kan ingesteld worden tussen 0.00 en de maximum waarde (ppm HP Max). 

 

Prop. Band HP 

Vertegenwoordigt de waarde van de reactiesnelheid van de dosering. De pomp kan maximaal 

300 seconden actief zijn. Als de pomp voor een kortere periode is aangestuurd, dan moet de 

pomp dezelfde tijd uitgeschakeld zijn als het verschil tussen 300 en de geactiveerde tijd. Druk    

op de ▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te stellen en druk op Enter om te bevestigen.  

De volgende waarden kunnen worden ingesteld: 50 – 100 – 200 – 300 – 400 ppm. 

 

Time TON looptijd van de pomp kan worden berekend met onderstaande formule: 

 

                                                                 

 

Het verschil tussen de waarde op het display en de gewenste waarde (set point) is een absolute waarde. De TOFF 

waarde is het verschil tussen 300 en TON. 

 

Voorbeeld: 

 Set Point HP = 120 ppm 

 Prop. Band HP = 60 ppm 

 Read Value HP = 150 ppm  

 

Als de gewenste waarde tijdens het doseren wordt bereikt, stopt de pomp. 
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4.8 Instellen van de cyclische doseerpomp  - wordt getoond op Time/pH/Time Technopool3 

Afhankelijk of de temperatuur is geprogrammeerd is, moeten de volgende parameters voor de besturing van de 

pomp worden ingesteld: 

Temperatuur OFF (uitgeschakeld): 

    Qty Sec. Prod. – Frq. Sec. Prod. – Hour Sec. Prod. 

Handmatige temperatuur of met PT100: 

   Qty Sec. Prod. – Qty Sec. P. TMax – Frq. Sec. Prod. – Hour Sec. Prod. 

 

Ga naar het installatiemenu, selecteer de optie Select Point/Timer en druk op de Enter toets. 

 

Temperature OFF (uitgeschakeld) 

Qty sec. Prod. 

Geeft de dosering aan in ml of l. Druk op de ▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te 

voeren en druk op Enter om te bevestigen.  

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷999 ml of 1.0÷9.9 l. 

 

Frq. sec. Prod. 

Geeft de frequentie aan van de pompdosering. Deze kan ingesteld worden in uren of dagen. 

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 1÷23 uren of 1÷7 dagen (d). 

 

Hour sec. Prod. (alleen wanneer de frequentie ingesteld is in dagen) 

Geeft de starttijd aan. Als de optie Auto wordt gekozen, dan begint de dosering direct na de 

programmering.  

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷23 uren of Auto. 

Voorbeeld: 

    Sec. Prod. Qty = 400 ml 

   Sec. Prod. Freq. = 2 d 

                    Sec. Prod. Hour = 13 

Het systeem geeft pomp P2 de opdracht om elke 2 dagen om 13.00 uur 400 ml te doseren. 

 

Handmatige temperatuur of met PT100 

Qty Sec. Prod. 

Geeft de dosering aan in ml of l. Druk op de ▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te 

voeren en druk op Enter om te bevestigen.  

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷999 ml of 1.0÷9.9 l. 

Qty sec. P. Tmax 

Geeft de dosering aan (0÷999 ml of 1.0÷9.9 l) behorende bij de ingestelde maximum 

temperatuur (23÷36ºC Druk op de ▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te voeren en druk 

op Enter om te bevestigen.  

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷999 ml of 1.0÷9.9 l. 

Frq. sec. Prod. 

Geeft de frequentie aan van de pompdosering. Deze kan ingesteld worden in uren of dagen. 

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 1÷23 uren of 1÷7 dagen (d). 

Hour sec. Prod. (alleen wanneer de frequentie ingesteld is in dagen) 

Geeft de starttijd aan. Als de optie Auto wordt gekozen, dan begint de dosering direct na de 

programmering.  

         Waarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷23 uren of Auto. 
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De hoeveelheid te doseren product is evenredig met de bereikte temperatuur in de laatste dosering volgens onderstaand 

schema: 

                                                      

                                                         

Om de exacte dosering te berekenen kan de volgende formule toegepast worden: 

 

                       

Voorbeeld: 

 Qty sec. Prod. = 174 ml 

 Qty sec. P. TMax = 400 ml @ 35 ºC 

 Frq. sec. Prod. = 5 h 

 Hour sec. Prod. = N.A. 

 

Het systeem start pomp P2 elke 5 uur. Als de temperatuur gedurende de laatste dosering 28ºC bereikt, dan zal de pomp alsvolgt 

doseren: 

 

                    

 

4.9 Instellen magneetventiel 

Het relais kan ingesteld worden via ON/OFF (AAN/UIT) of via Cyclic (vaste cyclus). 

 

ON/OFF: De relais opening en sluiting wordt bestuurd door de redox/vrij chloor/waterstof peroxide uitlezing: als het 

systeem een lagere waarde meet dan de ingestelde waarde (set point) dan wordt het relais geactiveerd (ON), anders 

wordt het gedeactiveerd (OFF). In dit geval moet er 10 mV (redox, Rx), 0.05 ppm (vrij chloor, CIJ) of 5 ppm (waterstof 

peroxide, HP) toegevoegd worden. 

                                                        

 

Cyclical: De relais opening en sluiting wordt continue bestuurd door de ON en OFF timing, welke gekoppeld kan 

worden aan de temperatuur (automatisch of manueel) of niet (temperatuur uitgeschakeld (OFF)). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

ADSP7000570    (Versie 1,4) 22/05/2012 

 

Handmatige temperatuur of met PT100: 

    Relay On – Relay on T. Max – Relay Off – Relay Off T.Max 

Temperatuur OFF (uitgeschakeld): 

    Relay On – Relay Off 

 

Ga naar het installatiemenu, selecteer de optie Set Point/Timer, druk op de Enter toets en druk herhaaldelijk op de F 

toets tot dat de optie Relay On op het display verschijnt: 

 

Temperature OFF (Uitgeschakeld) 

Relay On 

Hier wordt het relais On (aan) schema (magneetventiel open) weergegeven. Druk op de  ▼▲ 

toetsen om de gewenste waarde in te geven en druk op Enter om te bevestigen. 

Waarden kunnen ingestelde worden tussen 0÷59 seconden en 1÷60 minuten. 

 

Relay Off 

Hier wordt het relais Off (uit) schema (magneetventiel gesloten) weergegeven. Druk op de 

▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te geven en druk op Enter om te bevestigen. 

Waarden kunnen ingestelde worden tussen 0÷59 seconden en 1÷60 minuten. 

 

 

Handmatige temperatuur of met PT100: 

 

Relay On 

Hier wordt het relais On (aan) schema (magneetventiel open) weergegeven. Druk op de ▼▲ 

toetsen om de gewenste waarde in te geven en druk op Enter om te bevestigen. 

Waarden kunnen ingestelde worden tussen 0÷59 seconden en 1÷60 minuten. 

 

Relay On T. Max 

Hier wordt de AAN tijd van het relais (magneetventiel open) bij de geprogrammeerde 

maximum temperatuur waarde weergegeven. 

Druk op de ▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te geven en druk op Enter om te 

bevestigen.  

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷59 seconden of 1÷60 minuten; en 23÷36ºC voor 

de temperatuur. 

 

Relay Off 

Hier wordt het relais Off (uit) schema (magneetventiel gesloten) weergegeven. Druk op de … 

toetsen om de gewenste waarde in te geven en druk op Enter om te bevestigen. 

Waarden kunnen ingestelde worden tussen 0÷59 seconden en 1÷60 minuten. 

 

Relay Off T. Max 

Hier wordt de UIT tijd van het relais (magneetventiel open) bij de geprogrammeerde 

maximum temperatuur waarde weergegeven. 

Druk op de .. toetsen om de gewenste waarde in te geven en druk op Enter om te bevestigen.  

Waarden kunnen worden ingesteld tussen 0÷59 seconden of 1÷60 minuten; en 23÷36ºC voor 

de temperatuur. 
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De twee tijden zijn gelijk aan de bereikte temperatuur van de laatste dosering volgens onderstaand schema: 

 

Voor het bepalen van de exacte dosering kunnen de volgende formules worden toegepast: 

                      

                           
 

                           
 

 

4.10 Kalibratie van de pH sensor 

Ten behoeve van de kalibratie van de pH sensor dienen de volgende producten altijd aanwezig te zijn: 

• pH 7 buffervloeistof  

• pH 4,01 buffervloeistof 

• Container met water om de sensor te reinigen (bijv. glas) 

 

Selecteer de optie pH Calibration in het installatiemenu en volg de getoonde instructies. 

 

Spoel de sensor af met water als de optie pH 7 kalibratie wordt gekozen, om de pH 4 vloeistof er af te spoelen. 

 

Als de procedure klaar is, wordt de kwaliteit van de gekalibreerde sensor getoond. Als de kwaliteit van de sensor 25 

% of lager is, voer dan een nieuwe kalibratie uit. Als de kwaliteit minder dan 25 % blijft, dan is het zinvol om de 

sensor te vervangen. 
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4.11 Kalibratie van de Rx sensor – wordt getoond op Time/pH/Rx en pH/Rx Technopool3 

Ten behoeve van de kalibratie van de Rx sensor dient het volgende product altijd aanwezig te zijn: 

• 475 mV buffervloeistof  

 

Selecteer de optie Rx Calibration in het installatiemenu en volg de getoonde instructies. 

 

 

Als de procedure klaar is, wordt de kwaliteit van de gekalibreerde sensor getoond. Als de kwaliteit van de sensor 25 

% of lager is, voer dan een nieuwe kalibratie uit. Als de kwaliteit minder dan 25 % blijft, dan is het zinvol om de 

sensor te vervangen. 

 

4.12 Kalibratie van de vrij chloor sensor – wordt getoond op Technopool3 pH/ClJ 

Ten behoeve van de kalibratie van de vrij chloor sensor dient het volgende product altijd aanwezig te zijn: 

• DPD1 referentievloeistof 

 

Selecteer de optie Cl Calibration in het installatiemenu en volg de getoonde instructies. 

 

 

Na de start van de kalibratie worden 2 parameters met betrekking tot de waarde getoond: 

• De huidige waarde (0.00÷20.00 mA) 

• De gemeten chloor waarde (0.00÷20.00 ppm) 

 

De waarde gedetecteerd door het DPD1 referentie-instrument kan worden geassocieerd met de waarde gemeten 

door het systeem met behulp van de pijltoetsen in het Cl set menu. 

De waarde kan ingesteld worden tussen 0.00÷20.00 ppm. 
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4.13 Kalibratie van de waterstof peroxide sensor – wordt getoond in Technopool3 pH/HP 

Ten behoeve van de kalibratie van de waterstof peroxide sensor dient het volgende product altijd aanwezig te zijn: 

• DPD4 referentievloeistof 

 

Selecteer de optie HP Calibration in het installatiemenu en volg de getoonde instructies. 

 

 

Na de start van de kalibratie worden 2 parameters met betrekking tot de waarde getoond: 

• De huidige waarde (0.00÷20.00 mA) 

• De gemeten chloor waarde (0.00÷50.0 ppm) 

 

De waarde gedetecteerd door het DPD4 referentie-instrument kan worden geassocieerd met de waarde gemeten 

door het systeem met behulp van de pijltoetsen in het HP set menu. 

De waarde kan ingesteld worden tussen 0.00÷500.0 ppm. 
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5.0 Geavanceerde programmering 

5.1 Configuratie van de instelling 

Stabiliz. Time 

Het systeem wacht met doseren na het aanzetten tot de stabilisatietijd is verstreken. De 

sensoren hebben een paar minuten nodig om meetwaarden te stabiliseren. 

 

Stab. After alarm 

Neemt de stabilisatietijd in acht, nadat er een alarm heeft plaats gevonden. 

 

Time and date 

Stelt de datum en tijd in. Druk op de ▼▲ toetsen om de waarde in te stellen en druk 

op Enter om te bevestigen. 

 

Password setting 

Stelt het wachtwoord in. Druk op de ▼▲  toetsen om de waarde in te stellen en druk 

op Enter om te bevestigen. 

 

User name 

Stelt de naam van de klant in. Druk op de ▼▲ toetsen om de waarde in te stellen en 

druk op Enter om te bevestigen. 

 

Contact assis. 

Stelt de naam en telefoonnummer van de installateur in. Druk op de ▼▲ toetsen om 

de waarde in te stellen en druk op Enter om te bevestigen. 

 

pH Cycle period 

Geeft de pauzetijd aan tussen twee doseringen van de pH pomp. Druk op de  ▼▲ 

toetsen om de waarde in te stellen en druk op Enter om te bevestigen. Waarden kunnen 

ingesteld worden tussen 5÷120 minuten. 

 

Contrast 

Dit is de contrast percentage van de LCD. Druk op de ▼▲ toetsen om de waarde in 

te stellen en druk op Enter om te bevestigen. Waarden kunnen ingesteld worden tussen 

1÷100.Om te bevestigen en het systeem te verlaten, druk 3 seconden op de Enter toets. 

 

5.2 Herstel van de standaard parameters 

  

In dit menu kunnen de fabrieksinstellingen worden gewijzigd (zie bijlage 1). Het systeem 

vraagt of u de wijzigen te bevestigen voor u door kunt gaan. Druk op de ▼▲ toetsen om 

de twee opties te selecteren en druk op Enter om te bevestigen.    

  

 Let op; bij akkoord zullen alle geprogrammeerde gegevens verloren gaan! 
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6.0 Alarmen 

Het systeem beschikt over de volgende alarmen: 

• Level alarm; geeft alarm wanneer een van de cans leeg is en onderbreekt de werking van de pomp. 

• Flow alarm; geeft alarm wanneer er geen doorstroming in combinatie met optionele flow sensor en 

onderbreekt de dosering van het systeem. 

• Dosing enabling alarm, onderbreekt de dosering van het systeem 

• pH measure alarm, geeft alarm als de pH waarde lager is dan 5 of hoger is dan 9. De pompen 

worden door het systeem uitgeschakeld. Controleer bij deze waarde de sensor en de kwaliteit van 

het water. 

• Dosing alarm, stopt de dosering bij lekkage of geblokkeerde toevoer. 
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6.1 Instelling van de alarmen 

Selecteer Alarms in het installatiemenu. 

 

Contr. Dos. (V1) 

Bij signaal V1 (signaal van de actieve recirculatiepomp) wordt de dosering gestopt of 

geactiveerd. Druk op de  ▼▲toetsen om de twee opties te bevestigen en druk op de Enter 

toets om te bevestigen. 

Flow control 

De dosering wordt gestopt of geactiveerd als er water stroomt. Druk op de ▼▲ 

toetsen om de twee opties te bevestigen en druk op de Enter toets om te bevestigen. 

pH dosing alarm 

Als de pH pomp het product doseert en er vindt geen verandering plaats in de pH waarde 

(0,05 pH) gedurende de gestelde tijd, dan geeft het systeem een alarm en stopt met dosering. 

Het alarm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde pH waarde met een 

minimum verschil van 0.2 pH wordt benaderd. Druk op de  ▼▲toetsen om de gewenste 

waarde in te stellen of schakel het alarm uit (off) en bevestig daarna met de Enter toets. De 

waarde kan ingesteld worden tussen 5÷60 minuten. 

Rx dosing alarm – alleen bij Technopool3 Time/pH/Rx en pH/Rx 

Als de Rx pomp het product doseert en er vindt geen verandering plaats in de Rx waarde (5 

mV) gedurende de gestelde tijd, dan geeft het systeem een alarm en stopt met dosering. Het 

alarm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde Rx waarde met een minimum 

verschil van 20 mV wordt benaderd. Druk op de ▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te 

stellen of schakel het alarm uit (off) en bevestig daarna met de Enter toets. De waarde kan 

ingesteld worden tussen 5÷60 minuten. 

Cl dosing alarm – alleen bij Technopool3 pH/ClJ 

Als de vrij chloor pomp het product doseert en er vindt geen verandering (2,5 % van de 

gestelde waarde in ppm Cl Max) plaats in de Cl waarde gedurende de gestelde tijd, dan geeft 

het systeem een alarm en stopt met dosering. Het alarm wordt automatisch uitgeschakeld 

wanneer de ingestelde Cl waarde (ppm Cl Max) met een minimum verschil van 2,5 % wordt 

benaderd. Druk op de  ▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te stellen of schakel het 

alarm uit (off) en bevestig daarna met de Enter toets. De waarde kan ingesteld worden tussen 

5÷60 minuten. 

HP dosing alarm – alleen bij Technopool3 pH/HP 

Als de waterstof peroxide pomp het product doseert en er vindt geen verandering (1 % van 

de gestelde waarde in ppm HP Max) plaats in de HP waarde gedurende de gestelde tijd, dan 

geeft het systeem een alarm en stopt met dosering. Het alarm wordt automatisch 

uitgeschakeld wanneer de ingestelde HP waarde (ppm HP Max) met een minimum verschil 

van 1 % wordt benaderd. Druk op de ▼▲ toetsen om de gewenste waarde in te stellen of 

schakel het alarm uit (off) en bevestig daarna met de Enter toets. De waarde kan ingesteld 

worden tussen 5÷60 minuten. 

    Buzzer 

Schakelt het alarmsignaal in of uit. Druk op de  ▼▲toetsen om de twee opties te selecteren 

en druk op Enter om te bevestigen. 

Out 24V Alarm 

Stel de werkingsmodus in van Out 24V uitgang, die kan worden ingesteld zowel open als 

gesloten, wanneer alarmen optreden. Druk op de  ▼▲toetsen om de twee opties te 

selecteren en druk op Enter om te bevestigen. 



 

 

31 

ADSP7000570    (Versie 1,4) 22/05/2012 

 

 

6.2 Alarmsignaal 

Alarmen worden altijd weergegeven op het LCD display met de afkorting Alr. Tevens branden er twee LED lampjes 

die aangeven welke pomp (pH, Rx, vrij Chloor of waterstof peroxide) alarm geeft. 

 

7.0 Winterklaar maken 

Het wordt aangeraden om de slang van het systeem met schoon kraanwater te reinigen en contact met 

chemicaliën gedurende winterstop te vermijden. Sensoren moeten verwijderd worden van de installatie. 

Vul de beschermkap met ⅓ water en plaats deze op de sensor. 

 

Vrij chloor sensor (zie Bijlage 3 voor specificaties) 

Verwijder de Cl sensor uit de sensor houder,  maak de kap los en verwijder de elektrolyt van de membraan 

houder kap (11) en van de kap (15) enkel behorende bij ADELCJL15, spoel deze onder een klein beetje 

stromend water. Droog alles zorgvuldig en voorzichtig zonder het membraan of de sensor te beschadigen. 

Als de sensor droog is, stop deze dan in de verpakking om op te bergen tijdens de winterstop. 

 

Waterstof peroxide sensor (zie Bijlage 4 voor specificaties) 

Verwijder de HP sensor uit de sensor houder, maak de membraan kap los en verwijder de elektrolyt, maak 

de sensor en membraan kap beide schoon met water. Droog alles zorgvuldig en voorzichtig zonder het 

membraan of de sensor te beschadigen. Sluit de membraan kap zonder deze aan te drukken en de sensor 

in de verpakking om op te bergen tijdens de winterstop. 

 

8.0 Zomerklaar maken 

• Het wordt aangeraden om aan het begin van het seizoen een nieuwe sensor te gebruiken om problemen 

met het systeem te voorkomen. 

• Kalibreer het systeem na de plaatsing van de (nieuwe) sensor. 

• Het wordt aanbevolen om de vrij chloor sensor te kalibreren. Indien kalibratie niet mogelijk is, omdat de 

indicatie te laag is, wrijf dan over het uiteinde van de sensor met het meegeleverde schuurpapier. Vervang 

indien nodig de elektrolyt. 

• Het wordt aanbevolen om de waterstof peroxide sensor te kalibreren. Indien kalibratie niet mogelijk is, 

omdat de indicatie te laag is, wrijf dan over het uiteinde van de sensor met het meegeleverde schuurpapier. 

Vervang indien nodig de elektrolyt. 

 

9.0 Retourprocedure 

Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking naar de fabrikant met alle beschermopties, 

binnen de gestelde garantieperiode. Doseerpompen moeten goed zijn doorgespoeld zodat er geen rest chemicaliën 

in de pomp achterblijven. De sensor moet in de originele verpakking zitten, voorzien van de beschermkap en gevuld 

met de bewaarvloeistof. Bij het niet nakomen van bovenstaande voorwaarden, aanvaard de fabrikant geen 

aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens het transport. 

 

 



 

 

32 

ADSP7000570    (Versie 1,4) 22/05/2012 

 

10.0 Garantiecertificaat 

De fabrikant geeft garantie bij defecten door fabricagefouten en/of materiaalfouten voor de periode van 24 

maanden na de eerste aankoop. In deze periode zal de fabrikant onderdelen die na controle door de fabrikant of een 

geautoriseerde dealer defect zijn bevonden door materiaal- en/of fabricagefouten kosteloos worden vervangen. De 

fabrikant blijft hoe dan ook uitgesloten van gehele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid en verplichting voor andere 

kosten, schade en directe of indirecte verliezen die uit het gebruik of tekortkoming voortkomen. Uitgesloten van 

garantie zijn onderdelen onderhevig aan normale slijtage, zoals: afsluiters, injectieventielen, afdichtingen, slangen, 

filters, sensoren en glascomponenten. 

De reparatie of levering te vervanging zal de garantieperiode niet verlengen noch vernieuwen.  Demontage uit de 

zwembadinstallatie en transportkosten blijven hoe dan ook voor de kosten van de koper. Bovenstaande komt te 

vervallen indien: 

• Blijkt dat de apparatuur ni conform de handleiding is gebruikt of niet goed is onderhouden. 

• Werkzaamheden aan de installatie verricht door niet geautoriseerd(e) personeel en/of instelling. 

• Voor reparatie niet-originele onderdelen zijn gebruikt. 

• Schade veroorzaakt door ongeschikte chemicaliën. 

• Het systeem is beschadigd door ongeacht welke externe oorzaak. 

Na de garantietermijn van 24 maanden is de fabrikant niet meer verantwoordelijk voor hetgeen bovenstaand 

gesteld. 

 

Opmerking aangaande milieubescherming 

   Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU in het nationaal juridisch systeem is het volgende van toepassing: 

      Elektrische en elektronische toestellen mogen niet weggegooid worden samen met het huishoudelijk afval. Consumenten zijn wettelijk    

     verplicht om elektrische en elektronisch apparaten in te dienen bij openbare verzamelplaatsen, speciaal voor dit doeleinde opgezet. Verdere   

  specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de 

gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product is onderworpen aan deze richtlijnen. Door te recyclen, hergebruiken van 

materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
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11.0 BIJLAGE 1 – Standaard parameters 

 

Parameter Standaard waarde 

Language (Taal) Engels 

First Product Quantity (Eerste product aantal) 175 ml 

First Product Quantity at the maximum temperature (Eerste product aantal bij een maximale temperatuur) 400 ml 

First Product Maximum Temperature (Eerste product maximale temperatuur) 35°C 

First Product Frequency (Eerste product frequentie) 1 dag 

First Product Hour (Eerste product uur) h 13:00 

Second Product Quantity (Tweede product aantal) 0 ml 

Second Product Quantity at the maxium temperature (Tweede product aantal bij een maximale temperatuur) 0 ml 

Second Product maximum temperature (Tweede product maximale temperatuur) 28°C 

Second Product Frequency (Tweede product frequentie) 1 dag 

First Product Hour (Eerste product uur) Auto 

Set Point pH (Instelwaarde pH) 7,4 

pH Work Mode (pH werk instelling) Zuur (pH-) 

Proportional Band pH (Proportioneel band pH) 1 

Set point Rx (Instelwaarde Rx) 650 mV 

Proportional Band Rx (Proportioneel band Rx) 50 mV 

Relay Mode (Relais instelling) cyclisch 

Relay on (Relais aan) 0 Sec 

Relay on at the maximum temperature (Relais aan bij maximale temperatuur) 0 Sec 

Relay off (Relais uit) 0 Sec 

Relay off at the maximum temperature (Relais uit bij maximale temperatuur) 0 Sec 

Maximum Temperature for Relay Timing (Maximaal temperatuur voor relais timing) 28°C 

Stabilisation Time (Stabilisatie tijd) 30 Sec 

Stabilisation after Alarm (Stabilisatie na Alarm) Nee 

Password (Wachtwoord) 0000 

User name (Gebruikersnaam) “    “ 

Contact Ass. (Contactgegevens Installateur) “00390522695805” 

Out 24V Alarm (alarm repetition (Uitgang: 24V Alarm (alarm herhaling)) Gesloten met alarm 

Temperature Mode (Temperatuur instelling) PT100 

Manual Temperature (Handmatige temperatuur) 25 ºC 

Offset PT100 (Compensatie PT100) 0 ºC 

Dosing Control (V1) (Doseercontrole (V1)) Aan 

Flow Control (Flow controle) Uit 

pH dosing Alarm (pH doseeralarm) Uit 

Rx dosing Alarm (Rx doseeralarm) Uit 

Cl/HP dosing Alarm (Cl/HP doseeralarm) Uit 

Buzzer (alarm repetition) (Buzzer (alarmherhaling) Uit 

System kind (systeemsoort) Technopool “ “ 

Pump 1 flow (pomp 1 flow) 1,4 l/h 

Pump 2 flow (pomp 2 flow) 1,4 l/h 

Pump 3 flow (pomp 3 flow) 1,4 l/h 

Pump 1 Max flow (pomp 1 maximale flow) 4,0 l/h 

Pump 2 Max flow (pomp 2 maximale flow) 4,0 l/h 

Pump 3 Max flow (pomp 3 maximale flow) 4,0 l/h 

pH Cycle Period (pH cyclische periode) 5 min 

Max chlorine ppm (maximale vrij chloor ppm) 5.00 ppm 

Setpoint Cl (instelwaarde Cl) 1.00 ppm 

Proporional band Cl (proportionele band Cl) 0.50 ppm 

Max HP ppm (Maximale HP ppm) 500 ppm 

Setpoint HP (instelwaarde HP) 120 ppm 

Proportional Band HP (Proportionele band HP) 50 ppm 

Contrast (afwijking) 25 
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12.0 BIJLAGE 2 – Technopool3 Serie 

Technopool3 bestaat uit de volgende modellen: 

 

Technopool3 Time/pH/Time 

Het is een systeem met 3 peristaltische pompen op de volgende wijze bestuurd: 

• P1: pomp bestuurd door timer 1 

• pH: pomp bestuurd door pH lezing 

• P2: pomp bestuurd door timer 2 

 

 

 

Technopool3 Time/pH/Redox 

Het is een systeem met 3 peristaltische pompen op de volgende wijze bestuurd: 

• P1: pomp bestuurd door timer 1 

• pH: pomp bestuurd door pH lezing 

• Rx: pomp bestuurd door Redox (Rx) lezing 

 

 

 

 

 Technopool3 Time/pH 

  Het is een systeem met 2 peristaltische pompen op de volgende wijze bestuurd: 

• P1: pomp bestuurd door timer 1 

• pH: pomp bestuurd door pH lezing 

 

 

 

 

 

 

Technopool3 pH/Redox 

Het is een systeem met 2 peristaltische pompen op de volgende wijze bestuurd: 

• pH: pomp bestuurd door pH lezing 

• P2: pomp bestuurd door Redox (Rx) lezing 

 

Technopool3 pH/ClJ 

Het is een systeem met 2 peristaltische pompen op de volgende wijze bestuurd: 

• pH: pomp bestuurd door pH lezing 

• P2: pomp bestuurd door vrij chloor (Cl) lezing 

 

Technopool3 pH/HP 

Het is een systeem met 2 peristaltische pompen op de volgende wijze bestuurd: 

• pH: pomp bestuurd door pH lezing 

• P2: pomp bestuurd door waterstof peroxide (HP) lezing 
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13.0 BIJLAGE 3 – VRIJ CHLOOR MEETCEL (CL) 

• Werkende temperatuur: 0 tot 45 ºC. 

• Geleidbaarheid: > 10 µ S/cm. 

• Maximum druk: 0,5 bar. 

• Output signaal: 4÷20 mA stroom evenredig aan de ppm lezing. 

• Stroomtoevoer: 12 Vdc ± 1 V. 

• Levensduur elektrolyt: ongeveer 3 maanden (of minder als het vrij chloor gehalte hoog is). 

• Levensduur membraam:  1 jaar (afhankelijk van de waterkwaliteit). 

• Een meter moet worden gebruikt voor de kalibratie om het gehalte aan vrij chloor te bepalen volgens de 

DPD methode (aanbevolen wordt een fotometer). 

• De lezing door de vrij chloor meetcel wordt een klein beetje beïnvloed door de variaties in pH (4÷12 pH). 

 

Beschrijving van de vrij chloor sensor     

1. PG7 wartel 

2. Dop 

3. O-ring 

4. 2-polige aansluiting voor de elektrische aansluiting 

5. Sensorhouder 

6. Tegenelektrode (roestvrij staal) 

7. O-ring 

8. Referentie elektrode 

9. Meetelektrode 

10. Transparante ring 

11. Membraamkap 

12. Membraamdekking 

13. Membraan 

14. Ventiel 

 

Installatieprocedure 

 

 

    Elektrische aansluitingen 

• Sluit de draden aan op de terminal (4) (+ bruin / - blauw) 

• Draai met de hand (2) the O-ring vast 

• Sluit de wartel (1) zorgvuldig 

 

 

 

 

 

 Bij de eerste installatie moet de sensor gepolariseerd worden. Nadat de sensor in the Technopool3 is  

       aangesloten, dompel de sensor in een container met water bij 0 ppm en laat het een uur staan. 
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 Het membraam is extreem gevoelig! Bij verwijderen of aandrukken van de membraamkap moet u heel  

       voorzichtig zodat, zodat het membraam niet stuk gaat. 

 

Procedure om de elektrolyt te vullen: 

 

            

          

          

          

     Alleen voor ADELCLJ15   

          

   

 

 

• Let op: Als de membraamhouder kap (11) wordt verwijderd als de ventilatieopening (14) niet open is, gaat 

het membraam kapot. 

• Duw de transparante ring (10) die de ventilatieopening (14) afsluit naar beneden (boven de markering) met 

een kleine schroevendraaier om het gat te openen. 

• Draai de membraamkap (11) van de behuizing (7) van de meet cel. 

• Plaats de transparante ring (10) terug in de groef om de ventilatieopening af te sluiten. 

• Maak de membraamkap (11) en de kap (15 alleen voor ADELCJL15) onder stromend kraanwater schoon en 

droog ze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vul  membraamkap (11) en kap (15 alleen voor ADELCLJ15) met de elektrolyt meegeleverd. Pas op voor 

luchtbellen! 
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• Alleen voor de ADELCLJ15 sensor: plaats de verticale sensor en druk de meet sensor in de kap (15) 

• Draai de membraamhouder kap (11) voorzichtig van de behuizing (5) van de meet cel om de overtollige 

elektrolyt uit het open ventiel weg te laten stromen 

• Draai de membraamkap stevig dicht. De O-ring geeft een begin weerstand. Als de membraam deksel volledig 

dicht is, mag de meet cel niet tegen het membraan drukken. Dit kan schade aanbrengen. 

 

14.0 BIJLAGE 4 – WATERSTOF PEROXIDE MEET CEL (HP) 

• Werkende temperatuur: 0 tot 45 ºC. 

• Maximum druk: 1 bar. 

• Output signaal: 4÷20 mA stroom evenredig aan de ppm lezing. 

• Stroomtoevoer: 10 … 30 Vdc . 

• Levensduur elektrolyt: 3 tot 6 maanden. 

• Levensduur membraam:  1 jaar (afhankelijk van de waterkwaliteit). 

• Een meter moet worden gebruikt voor de kalibratie om het gehalte aan vrij chloor te bepalen volgens de 

DPD methode (aanbevolen wordt een fotometer). De lezing door de vrij chloor meetcel wordt een klein 

beetje beïnvloed door de variaties in pH (4÷12 pH). 

• De aanbevolen flow stroom door de flow sensor is 30 L/h. Een minimale water flow is aanbevolen. The 

meting wordt voor een deel bepaald door de water flow stroom. 

• De meting wordt gecompenseerd in temperatuur. 

• De sensor mag nooit zonder water werken. 

• De sensor mag niet langer dan 1 dag worden gebruikt in water zonder desinfectiemiddel. Let op: 

geaccumuleerde sediment of biologische verontreiniging van het membraam kan meting beïnvloeden. 

• Voor het opbergen van de sensor; verwijder de membraamkap en spoel deze samen met de sensor in 

schoon water. Droog daarna alle onderdelen in een stofvrije omgeving. Sluit daarna de membraamkap 

zonder aan te druk om de sensor te beschermen. Let op: het membraam mag de meet sensor niet raken. 

• Als de sensor weer wordt gebruikt, maak het einde van de sensor schoon met het speciale schuurpapier en 

gebruik een nieuwe membraamkap. 

• Gebruikte membraamkappen die minstens 1 dag gebruikt zijn kunnen niet worden opgeslagen en 

hergebruikt. 

• Als er kalk ontstaat op de membraamkap, dan is het aan te raden om de kap een paar uur te plaatsen in een 

oplossing met 1 % zoutzuur. Spoel de kap daarna goed schoon met water en droog deze voor hergebruik. 
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Beschrijving van de waterstof peroxide sensor 

1. PG7 wartel 

2. Dop 

3. O-ring 

4. 2-polige aansluiting voor de elektrische aansluiting 

5. Sensorhouder 

6. Tegenelektrode (roestvrij staal) 

7. O-ring 

8. Referentie elektrode 

9. Meetelektrode 

10. Transparante ring 

11. Membraamkap 

12. Membraamdekking 

13. Membraan 

14. Ventiel 

 

Installatieprocedure 

 

 

 Elektrische aansluitingen 

• Sluit de draden aan op de terminal (4) (+ bruin / - blauw) 

• Draai met de hand (2) the O-ring vast 

• Sluit de wartel (1) zorgvuldig 

 

 

 

 

 

 Bij de eerste installatie moet de sensor gepolariseerd worden. Nadat de sensor in the Technopool3 is  

       aangesloten, dompel de sensor in een container met water bij 0 ppm en laat het een uur staan. 

 Het membraam is extreem gevoelig! Bij verwijderen of aandrukken van de membraamkap moet u heel  

       voorzichtig zodat, zodat het membraam niet stuk gaat. 

Indien kalibratie niet mogelijk is doordat de waarden onstabiel of te laag zijn, dan moet de electrolyte  

      vervangen worden. 

 

PROCEDURE OM DE ELECROLYTE SCHOON TE MAKEN EN TE VULLEN 

Stap #1: Draai de membraamkap los 

• Let op: Als de membraamhouder kap wordt verwijderd als de ventilatieopening niet open   

   is, gaat  het membraam kapot. 

• Duw de twee transparante ringen boven de markering met een kleine schroevendraaier  

    naar Beneden om het gat te openen. 

• Draai de membraamkap van de behuizing van de meet cel. 

• Maak de membraamkap onder stromend kraanwater schoon en droog ze. 
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Stap #2: Vul de membraamkap 

 

• Plaats 1 van de 2 transparante ringen om de ventilatieopening af te sluiten. Zorg er voor dat  

  de ring niet vervormd is! 

• Vul de membraamkap met de meegeleverde electrolyte. Zorg er voor dat er geen  

  luchtbellen ontstaan! 

 

 

Stap #3: Maak de meetsensor schoon 

 

• sensor moet gespoeld worde met schoon water en gedroogd worden met een schone  

  papieren handdoek. 

        ●     Gebruik het speciaal meegeleverde schuurpapiertje om het uiteinde van de sensor te  

  drogen. Hou Het schuurpapier stevig vast en wrijf de licht gekantelde sensor over het  

  schuurpapier. Draai de sensor een beetje en wrijf de sensor nogmaals over het  

  schuurpapier. 

• Herhaal bovenstaande handeling een paar keer. 

 

Stap #4: zet de sensor terug op de membraamkap 

• Hou het deel met de sensor verticaal en plaats het op de gevulde membraamkap. 

• Draai tegen de klok in tot het vastzit, draai daarna het deel met de sensor met de klok mee   

  handmatig op de membraam kap.   

• De overtollige electrolyte stroomt er via het ventiel (boven de gemarkeerde tekst) uit de   

  membraamkap. Sluit het ventiel niet met uw vinger. Let op: De electrolyte kan door de  

  ontluchtingsklep komen. 

 

 

 

Stap #5: plaats de tweede transparante ring 

• Zorg dat de membraamkap goed vast zit op de sensor 

• Plaats dan de tweede transparante ring. 

      Zorg er voor dat de ring niet vervormd is. 

 

 

 

 

Wanneer het indicatieniveau nog steeds te laag is, moet een nieuwe membraamkap gebruikt worden. De 

inbedrijfstellingsperiode van een nieuwe membraamkap kan 1 dag duren! Aanbeveling: vervang de electrolyte elke 3-6 

maanden. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN HELMOND RECREATIE SERVICE (HRS) 

gevestigd te Culemborg, Handelsregister Tiel nummer 11033389 
 

1 DEFINITIES 
Onder HRS wordt in deze voorwaarden verstaan Helmond Recreatie Service, Houtweg 13, 4104 AA CULEMBORG. 
Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met HRS een overeenkomst aangaat, tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken. 
2 TOEPASSELIJKHEID 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van HRS. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door HRS uitdrukkelijk is 
overeengekomen en schriftelijk is bevestigd. 
3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN 
Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na dertig dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.  
4 TOTSTANDKOMING 
De overeenkomst komt uitsluitend tot stand door ondertekening van de offerte, de schriftelijke bevestiging door HRS, danwel wanneer HRS aan de feitelijke uitvoering van de overeenkomst begint 
en niet binnen redelijke termijn door Opdrachtgever hiervan wordt weerhouden. De inhoud van de offerte/schriftelijke bevestiging geldt als volledig en juist, tenzij Opdrachtgever binnen een termijn 
van zeven dagen tegen de schriftelijke bevestiging schriftelijk protesteert. 
5 PRIJZEN 
De opgegeven prijzen kunnen met of zonder BTW aangegeven zijn, maar zijn zonder andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn af HRS of af magazijn of fabriek van 
één van de leveranciers van HRS. Door HRS of haar leveranciers in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden HRS niet. Na de totstandkoming van de overeenkomst is HRS 
gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, zaken en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen 
of sociale lasten,  waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken. Indien niet uitdrukkelijk anders 
overeengekomen zijn installatie, montage en aansluitwerkzaamheden niet in de overeenkomst inbegrepen en derhalve voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
6 WIJZIGINGEN 
Wijzigingen in de overeenkomst met betrekking tot de uitvoering en/of aantallen is uitsluitend bespreekbaar indien de zaken nog niet in bewerking zijn genomen, respectievelijk nog niet voor 
Opdrachtgever zijn gereserveerd. Kosten als gevolg van eventuele overeengekomen verandering van de overeenkomst worden door HRS aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 
7 TECHNISCHE EISEN 
Alle in Nederland te leveren zaken dienen te voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen. Voor gebruik buiten Nederland en alle eventuele andere 
technische eisen die door de Opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale in Nederland geldende eisen, dienen bij het sluiten van de 
koopovereenkomst door de Opdrachtgever nadrukkelijk te worden vermeld en komen voor rekening van Opdrachtgever. HRS behoudt zich in  voorkomende gevallen het recht voor een negatief 
advies voor plaatsing af te gegeven, hetgeen inhoudt dat een beperkte garantie van toepassing is (zie artikel 15). 
8 MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN 
Indien door HRS een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken 
kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde model of voorbeeld. 
9 EIGENDOMSBEHOUD 
De door HRS geleverde zaken blijven het eigendom van HRS totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met HRS gesloten overeenkomsten is nagekomen. Door HRS afgeleverde zaken 
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 
Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is HRS gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de 
Opdrachtgever, of derden die de zaak voor de Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een 
boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht 
HRS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van HRS 
en als zodanig gemerkt te houden. De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van HRS: 
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage 
te geven; 
– alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars of vorderingen die de Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken door HRS te verpanden aan HRS op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die HRS ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de 
Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. 
 
10 (AF)LEVERING EN RISICO 
Levering vindt plaats af HRS of af magazijn of af fabriek van één van de leveranciers van HRS, tenzij schriftelijk is afgesproken dat HRS de zaken op een door Opdrachtgever opgegeven adres zal 
afleveren. De zaken zijn voor risico van Opdrachtgever, zodra de zaken bij HRS afgeleverd zijn. Indien is overeengekomen dat de zaken door HRS bezorgd zullen worden, gaat het risico van de 
zaken op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken uit het transportmiddel op het opgegeven adres worden gelost. In de gevallen waar door HRS voor rekening van Opdrachtgever het 
transportrisico aan de zending is verzekerd, dient in geval van zichtbare transportschade daarvan onmiddellijk, uiterlijk binnen tweemaal vierentwintig uur schriftelijk kennis te worden geven, zulks – 
althans voor zover van toepassing – onder bijvoeging van het proces-verbaal van de Nederlandse Spoorwegen of aantekening op het beurtvaartadres, waaruit aard en omvang van de beschadiging 
blijkt. In het geval van aansprakelijkheidserkenning door de verzekeraar zullen de beschadigde, gebroken of vermiste onderdelen door HRS voor haar rekening worden gerepareerd of opnieuw 
geleverd, met uitsluiting van elke verdere verplichting en uitsluitend voor zover de aansprakelijkheidserkenning reikt. 
11 LEVERTIJD 
De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd. De levertijd gaat in als alle voor de 
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens die Opdrachtgever aan HRS dient te verstrekken en de eventueel overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van respectievelijk is 
voldaan aan HRS. HRS is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht HRS 
niet tot enige vergoeding, noch geeft zij Opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft Opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de levertijd HRS schriftelijk 
te sommeren binnen een redelijk termijn af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Indien een leveringsdatum is 
overeengekomen en de zaken op of omstreeks deze datum verzendklaar zijn, heeft HRS het recht van Opdrachtgever het terstond afnemen van de zaak te verlangen. In ieder geval is HRS 
gerechtigd de bestelde, ter beschikking van Opdrachtgever staande zaken terstond te factureren. Tevens is HRS gerechtigd de kosten van opslag en overige kosten die HRS maakt teneinde de 
zaken voor aflevering aan Opdrachtgever ter beschikking te houden, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De tijdelijke opslag van zaken geschiedt voor risico van de Opdrachtgever. Het is 
HRS toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is HRS bevoegd elk 
gedeelte afzonderlijk te factureren. 
12 BETALING 
Betaling dient te geschieden bij (af)levering zonder korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. HRS is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van de helft van de 
koopprijs van de Opdrachtgever dan wel enige zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs, alvorens een aanvang te maken danwel voort te gaan met de uitvoering van de 
overeenkomst. HRS is tevens gerechtigd met Opdrachtgever deelbetalingen overeen te komen met betrekking tot deelleveranties. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Opdrachtgever in 
verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is Opdrachtgever vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan, over het verschuldigde 
bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen. Indien Opdrachtgever nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is Opdrachtgever tevens gehouden tot 
volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Door de Opdrachtgever gedane betalingen 
strekken steeds  eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als de Opdrachtgever uitdrukkelijk anders vermeldt. 
13 OPSCHORTING 
Bij niet nakoming door de Opdrachtgever van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingstermijn heeft HRS het recht de verdere nakoming van haar verbintenissen die voortkomen 
uit alle tussen HRS en Opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingrechten. Tevens worden 
bij niet nakoming door Opdrachtgever van een opeisbare vordering alle vorderingen van HRS op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. 
14 KLACHTEN 
De Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de 
overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de geleverde zaken wat betreft kwaliteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemt met het 
overeengekomene; of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of 
handelsdoeleinden. 
Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoord, indien hij niet binnen twee maanden nadat hij dit heeft ontdekt of 
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan HRS. Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of het 
reçu bij het aannemen te worden aangetekend, dan wel terstond schriftelijk aan HRS te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame hieromtrent vervalt. Ook indien de 
wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan HRS worden 
geretourneerd.  
15 GARANTIE 
Op alle geleverde zaken verleent HRS een garantie op fabricage- en materiaalfouten zoals omschreven in de bij de zaken geleverde garantiecertificaten. De garantie houdt in dat HRS naar haar 
keuze voor haar rekening de zaken zal herstellen, hetzij HRS de zaken zal vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van HRS. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken 
geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door 
anderen dan HRS zijn gewijzigd of worden onderhouden. Aanspraken uit hoofde van garantie moeten binnen de gestelde termijn schriftelijk worden ingediend met vermelding van de aard van het 
gebrek, terwijl HRS tevens in de gelegenheid moet worden gesteld zich van het gebrek ter plaatse te overtuigen. 
16 AANSPRAKELIJKHEID 
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Onverminderd hetgeen in artikel 15 is bepaald omtrent garantie en onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, aanvaardt HRS slechts wettelijke verplichtingen tot 
schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is HRS slechts aansprakelijk voor vervangende 
schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van HRS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder 
begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De door HRS te betalen schadevergoeding 
wegens toerekenbare tekortkoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan op grond van de overeenkomst door HRS aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare 
bedragen (exclusief en inclusief BTW). In geval van onrechtmatige daad van HRS of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor HRS rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is HRS 
slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 450.000 euro per 
schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van HRS voor schade wegens onrechtmatige daad anders 
dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende 
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft 
voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op 
schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever, na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij HRS heeft gemeld. 
17 EMBALLAGE 
Emballage wordt bij terugzending tot het volle berekende bedrag gecrediteerd mits terugzending geschiedt binnen één maand na factuurdatum, in goede staat, franco magazijn HRS te Culemborg 
of op aanwijzing van HRS franco aan magazijn of fabriek van één van de leveranciers. 
18 ANNULERING 
In geval van in gebreke blijven van Opdrachtgever ten aanzien van enige jegens HRS aangegane verplichting, aanvraag van zijn surséance van betaling, zijn faillissement of liquidatie van zijn 
onderneming of filiaal, is HRS gerechtigd de lopende overeenkomsten te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtgever recht heeft op 
schadevergoeding.  
19 OVERMACHT 
Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. HRS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 
verhindert intreedt nadat HRS haar verbintenis had moeten nakomen. De volgende omstandigheden worden onder meer geacht niet voor rekening van HRS te komen: in gebreke blijven van 
leveranciers van HRS en stakingen in het weg-, trein-, lucht- of zeevervoer, stakingen in andere bedrijven dan dat van HRS, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van HRS, een 
algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers 
of andere derden waarvan HRS afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Indien HRS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is HRS gerechtigd het reeds geleverde casu quo het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te 
voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst, dit geldt echter niet als het reeds geleverde casu quo leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.  
20 GESCHILLEN 
Op overeenkomsten met HRS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij HRS de voorkeur 
mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van Opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft. 
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