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Zodiac, de beheersing der elementen.

Beste Klant,

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u ons betoont voor zowel de behandeling van het

water als voor de automatische reiniging van zwembaden.

Zodiac, wereldwijd bekend in de sectoren van luchtvaarttechniek en scheepvaart vanwege

haar betrouwbare kwaliteitsproducten, zet haar goede naam nu op het spel binnen de

zwembadmarkt om u een volledige reeks zwembaden, automatische zwembadreinigers,

waterzuiveringssystemen, verwarmings- en ontvochtigingssystemen voor zwembaden aan te

bieden. Zodiac, steunend op de technische knowhow en de ervaring van Nature 2, biedt u de

zekerheid van hoogwaardige kwaliteitsapparaten gegarandeerd door zowel het ontwerp als de

werking van deze reinigers. 

Wij geloven ten stelligste dat onze rol erin bestaat om oplossingen te ontwerpen en op de

markt te brengen, die overeenstemmen met de noden van de zwembad-professionelen. 

De Nature 2 watezuivering van ZODIAC is één van die oplossingen en wij rekenen op uw

inzet om aan deze technologie de ondersteuning te geven die zij verdient.

Deze gebruiksaanwijzing, bestemd voor professionelen, is exclusief voorbehouden aan de

wederverkopers die bereid zijn hun volle inzet en steun te verlenen aan de verkoop van

Nature 2 waterzuivering van ZODIAC. Deze gebruiksaanwijzing vervolledigt de technische

aanwijzingen die met de verdeler worden geleverd en herneemt de belangrijkste elementen

wat betreft de installatie en de waterbehandeling met Nature 2. Zij zal u bijstaan in uw

raadgevingen en antwoorden op de vragen of  toepassingen van uw klanten.

Zoals voor alle andere producten van ZODIAC POOL CARE EUROPE, stelt Nature 2

waterzuivering van ZODIAC de technologie ten dienste van de eenvoud.  Deze

gebruiksaanwijzing heeft als doelstelling om u te helpen bij het beter leren kennen en

gebruiken van Nature 2 en wij staan uiteraard te uwer volledige beschikking voor elke nadere

inlichting die u mocht wensen.

Het technisch team van ZODIAC POOL CARE EUROPE



ZODIAC POOL CARE EUROPE – Document voorbehouden aan de wederverkopers van Nature 2

- 3 -

--  11  --

TTEECCHHNNIISSCCHHEE  KKEENNMMEERRKKEENN  VVAANN  DDEE  PPRROODDUUCCTTEENN
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HHEETT  NNAATTUURREE  22  ––  GGAAMMMMAA

Ingebouwde zwembaden Bovengrondse zwembaden

Model

Waterzuivering

Patroon Model

Waterzuivering

Patroon

CG25 : 40  90 m3Nature 2 Pro
Model G
40  170 m3

Nature 2 Pro
Model A
20  75 m3

CG35 : 90  130 m3

Nature 2 Pro G Plus
40  170 m3

CG45 : 130  170 m3

Nature 2 Pro A Plus
20  75 m3

CA30 : 20  75 m3

Nature 2 Express Express : 20  75 m3

Nature 2 analyse set (pH, chloor, TAC, Koper).
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DDEE  NNAATTUURREE  22  PPRROO  GG  PPLLUUSS  WWAATTEERRZZUUIIVVEERRIINNGG  

VVOOOORR  IINNGGEEBBOOUUWWDDEE  ZZWWEEMMBBAADDEENN

♦ Volledige afmetingen :  l x b x h = 42 cm x 24 cm x 46 cm

♦ Aansluiting : 

⇒ Vlakke in- en uitgang in PVC ∅ : 2 duim

⇒ 2 kleefverbindingen in PVC : reductie van 2 duim tot standaard slangen van 50 mm

♦ Gewicht : 5,7 kg 

♦ Volume behandeld water : tot 170 m3

♦ Toegelaten waterdebiet in het filtercircuit : 5 tot 18 m3/uur.
♦ Waterdebiet aan de binnenzijde van het patroon : 2,3 tot 4 m3/uur

♦ Maximale werkingsdruk : 3 bar (kg/cm²)

DDEE  NNAATTUURREE  22  PPRROO  MMOODDEELL  GG  WWAATTEERRZZUUIIVVEERRIINNGG  

VVOOOORR  IINNGGEEBBOOUUWWDDEE  ZZWWEEMMBBAADDEENN

♦ Volledige afmetingen :  l x b x h = 30 cm x 30 cm x 46 cm

♦ Aansluiting : 

⇒ Vlakke in- en uitgang in PVC ∅ : 2 duim

⇒ 2 kleefverbindingen in PVC : reductie van 2 duim tot standaard slangen van 50 mm

♦ Gewicht : 4,2 kg 

♦ Volume behandeld water : tot 170 m3

♦ Toegelaten waterdebiet in het filtercircuit : 5 tot 27 m3/uur (5 tot 18 m3/uur ter hoogte van
de waterzuiveraar).
♦ Waterdebiet aan de binnenzijde van het patroon : 2,3 tot 4 m3/uur

♦ Maximale werkingsdruk : 3,6 bar (kg/cm²)

DDEE  CCGG2255,,  CCGG3355,,  CCGG4455  PPAATTRROONNEENN

♦ Gamma van patronen aangepast aan de waterzuivering Nature 2 Pro model G of
Nature 2 Pro G Plus, gedoseerd in mineralen om zich aan te passen aan een
gegeven watervolume:

⇒ CG25 : watervolume van 40 tot 90 m3.
⇒ CG35 : watervolume van 90 tot 130 m3.
⇒ CG45 : watervolume van 130 tot 170 m3.
♦ Afmetingen : ∅ : 11,8 cm ; h : 32,5 cm.
♦ Levensduur : 6 maanden vanaf de plaatsing van het patroon in de waterzuivering.
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DDEE  NNAATTUURREE  22  EEXXPPRREESSSS  WWAATTEERRZZUUIIVVEERRIINNGG  VVOOOORR  IINNGGEEBBOOUUWWDDEE  ZZWWEEMMBBAADDEENN

EEEENN  MMOODDEELL  DDAATT  EEEENNVVOOUUDDIIGG  OOPP  EEEENN  RREEEEDDSS  BBEESSTTAAAANNDD  ZZWWEEMMBBAADD  TTEE  IINNSSTTAALLLLEERREENN  IISS

♦ Afmetingen van de waterzuivering :

⇒ Afmetingen zonder toebehoren : L x br = 24 cm x 10 cm

⇒ Diameter : 12 cm

♦ Afmetingen van het filterpatroon : ∅ = 11,5 cm ; h = 7,3 cm

♦ Aansluiting : 1 klembeugel te bevestigen op harde PVC buis ∅ 50 mm (uitgangen 1,5")

♦ Gewicht : 1,2 kg

♦ Toegestaan waterdebiet in het filtercircuit : 5 tot 27 m3 per uur

♦ Maximale druk bij werking : 3,6 bar (kg / cm²)

♦ Volume behandeld water : 20 tot 75 m3

♦ Navulpatroon voor filter : Filterpatroon EXPRESS

HHEETT  NNAATTUURREE  22  EEXXPPRREESSSS  PPAATTRROOOONN

♦ Patroon dat is aangepast aan de Nature 2 Express waterzuivering voor ingebouwde

zwembaden, gedoseerd in mineralen om zich aan te passen aan een watervolume van

25 tot 75 m3.

♦ Levensduur : 6 maanden vanaf de plaatsing van het patroon in de waterzuivering.

DDEE  NNAATTUURREE  22  AANNAALLYYSSEE  SSEETT

Met behulp van de Nature 2 analyse set kunt u het chloorgehalte, de pH waarde, de TAC of

kopergehalte meten.
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DDEE  NNAATTUURREE  22  PPRROO  AA  PPLLUUSS  WWAATTEERRZZUUIIVVEERRIINNGG  

VVOOOORR  BBOOVVEENNGGRROONNDDSSEE  ZZWWEEMMBBAADDEENN

♦ Volledige afmetingen : l x b x h = 42 cm x 24 cm x 46 cm.
♦ Aansluiting :
⇒ In-en uitgang in PVC met binnendraad ; ∅ : 1,5 duim.
⇒ 2 vijsverbindingen in PVC, voor de verbinding aan de soepele slang

mm.
♦ Gewicht : 5,7 kg.
♦ Volume behandeld water : tot 75 m3.
♦ Toegelaten waterdebiet in het filtercircuit : 5 tot 18 m3 / uur.
♦ Waterdebiet aan de binnenzijde van het patroon : 2,3 tot 4 m3 / uur.
♦ Maximale werkingsdruk : 3 bar (kg / cm²) – (1,8 bar voor de buigzame

slangen).

DDEE  NNAATTUURREE  22  PPRROO  MMOODDEELL  AA  WWAATTEERRZZUUIIVVEERRIINNGG  

VVOOOORR  BBOOVVEENNGGRROONNDDSSEE  ZZWWEEMMBBAADDEENN

♦ Volledige afmetingen : l x b x h = 24 cm x 28 cm x 44 cm.
♦ Aansluiting :

⇒ In-en uitgang in PVC met binnendraad ; ∅ : 1,5 duim.
⇒ 2 vijsverbindingen in PVC, voor de verbinding aan de soepele slang

mm.
♦ Gewicht : 3,3 kg.
♦ Volume behandeld water : tot 75 m3.
♦ Toegelaten waterdebiet in het filtercircuit : 5 tot 18 m3 / uur.
♦ Waterdebiet aan de binnenzijde van het patroon : 2,3 tot 4 m3 / uur.
♦ Maximale werkingsdruk : 1,8 bar (kg / cm²).

HHEETT  CCAA3300  PPAATTRROOOONN

♦ Patroon dat is aangepast aan de Nature 2 Pro model A of Nature 2 Pro A
waterzuivering voor bovengrondse zwembaden, gedoseerd in mineralen
passen aan een watervolume van
20 tot 75 m3.

♦ Afmetingen : ∅ : 11,8 cm ; h : 24,8 cm.
♦ Levensduur : 6 maanden vanaf de plaatsing van het patroon in de waterz
en in 38 of 32

en in 38 of 32

 Plus
 om zich aan te

uivering.
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HHEETT  PPRROODDUUCCTT  VVOOOORR  SSPPAA’’SS

♦ Geschikt voor alle Spa’s uitgerust met een patroonfilter, en functionerend zowel bij

aanzuiging als bij druk.

♦ Volume behandeld water : tot 4 m3.

♦ Afmetingen van het patroon : ∅ : 3,8 cm ; h : 16 cm.

♦ Levensduur : 4 maanden vanaf de plaatsing van het patroon in de patroonfilter.

♦ Waterdebiet : geschikt voor alle Spa-debieten.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Wanneer ? Wat te doen ?

Bij het ingebruikstellen van

een filterpatroon

 Ledig uw Spa en vul deze met vers water. Breng de waterkwaliteit in

evenwicht volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

 Voeg één theelepel chloor (dichloro) per m3 water toe

(1 theelepel = 7 gr).

Eén maal per week  Voeg één koffielepel chloor (dichloro) per m3 water toe 

Of

 3 soeplepels kaliumperoxomonosulfaat per m3 water toe

(1 soeplepel = 21 gr).

 Controleer de pH en de totale alcaliniteit waarde (TAC)

Bij elk gebruik  Voeg 1/3 koffielepel chloor (dichloro) per m3 water toe.

Of

 1 soeplepel kaliumperoxomonosulfaat per m3 water toe

Om de 4 maanden Ledig de Spa en vul hem met proper water. 

Vervang het Nature 2 filterpatroon en volg de procedure voor de

ingebruikstelling op.

Bij troebel water Voer eens schok-chloorering uit : één theelepel dichloro per m3 water.
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IINN  EEUURROOPPAA  VVEERRKKOOCCHHTTEE  PPRROODDUUCCTTEENN  ZZOONNDDEERR  CCHHLLOOOORR  ((MMPPSS))

FABRIKANT KALIUMPEROXOMONOSULFAAT

ASTRAL ♦ Aktieve chloor : tablet van 100 gr (verpakking 1 of 6 kg)

♦ Aktieve chloor : granulaat (verpakking 1 of 10 kg)

HYDROCHIM SANKLOR : poeder (verkocht per emmer van 1,3 kg)

PROTEAM SPASHOCK : (verkocht per verpakking van 1 kg)

BAYROL BAYROKLAR SPA : snel oplossende tabletten
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--  22  --

NNAATTUURREE  22  ::  EEEENN  NNIIEEUUWWEE  MMAANNIIEERR

OOMM  ZZWWEEMMBBAADDEENN  TTEE  BBEEHHAANNDDEELLEENN
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MMIINNDDEERR  CCHHEEMMIISSCCHHEE  PPRROODDUUCCTTEENN

♦ Het patroon van Mineraal Actieve Keramiek bezit een drievoudige actie :

ontsmetting + anti-algen + helderheid.

♦ Met Nature 2 is het voldoende om het chloorpeil op 0.5 ppm te houden om een

doeltreffende behandeling te waarborgen op het gebied van verdelging van bacteriën en

algen.

♦ Bij zulke zwakke concentratie, worden de traditionele ongemakken van chloor

uitgeschakeld.

♦ Sommige chemische producten kunnen worden afgeschaft : algendodende en

antivlokmiddelen worden nutteloos.

VVEERRBBEETTEERRIINNGG  VVAANN  DDEE  WWAATTEERRKKWWAALLIITTEEIITT

♦ Door het beperken van de hoeveelheid chemische producten in het water, bekomt men :

⇒ Minder opgeloste vaste stoffen in het water.

⇒ Minder pH-schommelingen.

♦ Het gevolg hiervan is een gezonder water, een “zachter” water (geen uitdroging van de

huid) en een helderder water.

♦ Nature 2 helpt bij het vergaren van metalen en organische bestanddelen in het patroon.

Deze worden dus ononderbroken uit het zwembad verwijderd.

NNAATTUURREE  22  EENN  HHEETT  FFIILLTTEERREENN

♦ Het Nature 2 systeem wordt steeds na de filter aangebracht, voor het terugkeren naar het

zwembad, ongeacht het filtertype.

♦ Nature 2 brengt geen enkele wijziging aan wat betreft de gebruikelijke handelingen van

privé-personen voor het filteren

⇒ Het minimum aantal uren blijft 6 per dag tijdens het seizoen (Aantal filteruren =

temperatuur / 2).

⇒ Nature 2 kan zeer doeltreffend functioneren met eender welk type filter en kan hem

nooit beschadigen of verstoppen.
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NNAATTUURREE  22  EENN  DDEE  VVLLOOKKVVOORRMMIINNGG

♦ Nature 2 heeft een waterverhelderende actie die het vlokken voor het bekomen van

helderheid volledig overbodig maakt.

♦ Nochtans blijft het gebruik van vlokmiddelen mogelijk wanneer een Nature 2 systeem is

geïnstalleerd en de doeltreffendheid van het patroon niet beïnvloedt ; anderzijds vormt de

inhoud van het patroon geen hindernis voor de vlokvorming.

GGEEBBRRUUIIKKSSVVOOOORRWWAAAARRDDEENN  VVAANN  NNAATTUURREE  22

♦ Nature 2 is ongevoelig voor warm weer, voor de eigenschappen van het water (hardheid,

metaalgehalte) of voor de pH van het water.

⇒ Normale temperatuurvoorwaarden : tot 40° C.

⇒ pH = De werkingskracht van Nature 2 is constant bij een pH waarde tussen 6,5 en 8,5.

Waarschuwing! De NATURE 2 waterzuivering is niet verenigbaar met:

• Broom en derivaten hiervan,

• Chloorvrije ontsmettingsproducten van het type PHMB (of “biguaniden”): Baquacil,

Revacil, Oxyline…

• Andere producten die koper bevatten,

• Anti-aanslag product ALKORPLUS.

♦ NATURE 2 kan op doelmatige wijze en zonder risico gebruikt worden voor elk type

zwembadstructuur en elk type wandbekleding.

• Liners en PVC folie,

• Gewapend beton bekleed met tegels, kunsthars of verf,

• Polyester wandbekleding,

• Metalen en kunsthars structuren.
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LLEEVVEENNSSDDUUUURR  VVAANN  HHEETT  PPAATTRROOOONN

♦ Het patroon van Nature 2 heeft een uitzonderlijke levensduur, waardoor het een

langdurende behandeling wordt :

⇒ 6 maanden, ongeacht de filtreervoorwaarden, voor alle zwembaden, bestemd voor

privé-gebruik.

⇒ 6 ononderbroken maanden vanaf de indienststelling : zelfs wanneer het zwembad

slechts 3 maanden wordt gebruikt, is het patroon niet meer geldig het daarop volgende

jaar.

♦ Eens die termijn verstreken, zal de behandelingsoppervlakte van het patroon minder actief

worden :

⇒ Een groot deel van de oppervlakte van de keramiek zal gesatureerd zijn met dode

cellen.

⇒ Het merendeel van de zilverpartikels zal reeds opgelost zijn.
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--  33  --

DDEE  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  ::

DDEE  MMIINNEERRAALLEE  AACCTTIIEEVVEE  KKEERRAAMMIIEEKK
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HHEETT  NNAATTUURREE  22  ––  SSYYSSTTEEEEMM

♦ Een vast toestel dat de doorvloeiing van het waterdebiet beheert d.m.v. een actief mineraal

keramiekpatroon.

♦ Een patroon, dat elke 6 maanden moet worden vervangen en dat een mineraal bestanddeel

bevat.

♦ Dit mineraal bestanddeel doordrenkt een steun van keramiek, het hart van de

gepatenteerde Nature 2 technologie.

♦ Voor de NATURE 2 PRO PLUS:

- Een chloorverspreider,

- Traag oplossende chloortabletten die circa om de 2 maanden vervangen dienen te

worden voor een zwembad van 75 m3 (Trichloor-iso cyaanuraat)

DDEE  NNAATTUURREE  22  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE

Het Nature 2 systeem is het resultaat van jarenlange research, die hebben toegelaten om op

unieke wijze volgende kenmerken te verenigen :

♦ De legendarische doeltreffendheid van zekere mineralen op het gebied van ontsmetting en

zuivering.

♦ De unieke eigenschappen van een materiaal dat wordt gebruikt in spitstechnologische

industrieën : de keramiek.

DDEE  MMIINNEERRAALLEE  AACCTTIIEEVVEE  KKEERRAAMMIIEEKK

DDEE  MMIINNEERRAALLEE  AACCTTIIEEVVEE  KKEERRAAMMIIEEKK

♦ De keramiek is een specifieke ondersteuning, gekozen voor haar ongeëvenaarde

contactoppervlakte met het water : 16 ha in het kleinste van onze patronen !

♦ Het zijn zilverpartikels, verspreid over dit immense oppervlak van keramiek, die aan het

patroon haar ontsmettende en "absorberende" eigenschappen verlenen.

♦ De zilverpartikels werden “geminiaturiseerd” om hun natuurlijke oplossing door

ononderbroken vrijmaking te vergemakkelijken.

♦ Het koper, andere component van Nature 2 is onmiddellijk beschikbaar in het water, vanaf

de installatie van het patroon.



ZODIAC POOL CARE EUROPE – Document voorbehouden aan de wederverkopers van Nature 2

- 16 -

OONNEEIINNDDIIGG  KKLLEEIINNEE  EENN  RRIISSIICCOOLLOOZZEE  CCOONNCCEENNTTRRAATTIIEESS

♦ Dank zij de keramiek, lossen de mineralen op in zeer kleine hoeveelheden en vormen

aldus in het water zeer lage maar zeer constante en doeltreffende concentraties.

⇒ Zilver = 0,01 a 0,06 mg / l (ppm).

⇒ Koper = 0,02 a 0,06 mg / l (ppm).

♦ De grens die door de constructeurs wordt toegelaten om elk risico van vlekken,

veroorzaakt door het koper, te vermijden is 0,2 ppm.

⇒ De koperconcentratie met Nature 2 is dus 3 tot 10 maal lager dan deze grens.

♦ De koperconcentratie met Nature 2 is minstens 15 maal lager dan de grens die werd

gedefinieerd voor drinkbaar water.

EEEENN  BBEEWWEEZZEENN  DDOOEELLTTRREEFFFFEENNDDHHEEIIDD

♦ Nature 2 voldoet aan de industriële criteria voor het doden van bacteriën

(laboratoriumtesten).

♦ De actie van zwakke zilver- en koperconcentraties, gecombineerd met

0,5 ppm chloor, is even doeltreffend als 2 ppm chloor.

♦ Chloor moet worden gebruikt als toevoegsel en in zeer beperkte hoeveelheden om de

algen en bacteriën die door Nature 2 werden gedood en die zich op de oppervlakte van

het patroon opstapelen, te oxyderen.
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--  44  --

HHOOEE  MMOOEETTEENN  WWEE  HHEETT  NNAATTUURREE  22  SSYYSSTTEEEEMM

IINNSSTTAALLLLEERREENN  ??
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WWAAAARR  PPLLAAAATTSSEENN  WWEE  DDEE  NNAATTUURREE  22  PPRROO  WWAATTEERRZZUUIIVVEERRIINNGG  ??

• Op een harde en stabiele horizontale steun : ideaal is hier een cementen vloersteen.

• In ieder geval achter de filter, op het terugkeerkanaal naar het zwembad.

• Vóór eender welk toestel dat chemische producten verdeelt (chloorverdeler,

zoutelectrolysesysteem, pH-doseerpomp…).

• Naar keuze, vóór of achter een eventueel verwarmingselement.

NNAATTUURREE  22  PPRROO

NNAATTUURREE  22  PPRROO  PPLLUUSS

Pomp

Filter

Aanzuiging

Nature 2 waterzuivering Verwarmingselement

Verdeler van
chemische
producten

Terugkeer naar
zwembad
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NATURE 2 PRO / NATURE 2 PRO PLUS

HHOOEE  VVEERRBBIINNDDEENN  WWEE  DDEE  WWAATTEERRZZUUIIVVEERRIINNGG  MMEETT  HHEETT  FFIILLTTEERRCCIIRRCCUUIITT  ??

Om een correcte watercirculatie in de waterzuivering te waarborgen, moet deze in lijn of in

by-pass worden gemonteerd, al naar gelang het debiet van de pomp :

 In lijn installatie

 Nature 2 Pro G-model waterzuivering (ingebouwde zwembaden) :

voor een debiet dat lager ligt dan 27 m3 / uur + verwijder de debietreductor.

 Nature 2 Pro A-model and Pro A Plus waterzuiveraars (opzetbaden), en Pro G Plus

waterzuivering (ingebouwde zwembaden)  :

voor een debiet dat lager ligt dan 18 m3 / uur.

 By-pass installatie

 Nature 2 Pro G-model waterzuivering (ingebouwde zwembaden)

voor een debiet dat hoger ligt dan 27 m3 / uur.

 Nature 2 Pro A-model en Pro A Plus waterzuiveraars (opzetbaden), en Pro G Plus

waterzuivering (ingebouwde zwembaden):

voor een debiet dat hoger ligt dan 18 m3 / uur.

Met de meegeleverde aansluitstukken, die u in de verpakking vindt, kunt u de waterzuivering

installeren op standaard buizen :

 Voor de modellen Pro G en Pro G Plus : aansluitingen aangepast aan buizen van 50 mm.

N.B. : Het Pro G-model of Pro G  Plus kan worden geïnstalleerd op een buisinstallatie

van 63 mm diameter, door een overloopstuk te gebruiken.

 Voor de modellen Pro A en Pro A Plus : aansluitingen aangepast aan buizen van 38 mm

en van 32 mm (het uiteinde moet worden afgezaagd in geval de buizen 38 mm zijn).

Nature 2 Pro

Nature 2 Pro
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IINNSSTTAALLLLAATTIIEE  VVAANN  HHEETT  GG--SSYYSSTTEEEEMM  VVOOOORR  IINNGGEEBBOOUUWWDDEE  ZZWWEEMMBBAADDEENN

NNAATTUURREE  22  PPRROO  GG--MMOODDEELL

NNAATTUURREE  22  PPRROO  GG  PPLLUUSS
Herkenningspunt Benaming Stuknummer
A Deksel
B Torische dekseldichting W13073
C Sluitingsstuur W15725
D Basis van de

waterzuivering
E Winterventiel W13042
F Ingangspunt W29130
G Torische ingangsdichting
H Debietregelaar W13050
I Torische uitgangsdichting
J Uitgangspunt W29130
K Maandelijkse

aanduidingsring
W15212

L Patroon CG25 W69112
M Patroon CG35 W69113
N Patroon CG45 W69114
- 20 -

Herkenningspunt Benaming Stuknummer
A Dop verspreider W15952
B O-ring van de

verspreiderdop
W13064

C Datum indicator W15257
D Sluitring verspreider W15258
E Behuizing Pro Plus
F Dop chlorinator W15953
G O-ring dop chlorinator W13068
H Sluitring chlorinator W15259
I Instelknop W15280
J Aftapdoppen

winterberging
W13041

K Te lijmen koppelingen
L Patroon CG25 W69112
M Patroon CG35 W69113
N Patroon CG45 W69114
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1. Identificeer het ingangspunt, aangeduid door “Inlet” en het uitgangspunt, aangeduid

door “Outlet” op het onderste gedeelte van de waterzuivering.

2. Voor Nature 2 G-model : Indien het debiet van uw pomp hoger ligt dan 18 m3 / uur, neem

dan de oranje debietreductor van uw waterzuivering weg, die zich bevindt tussen de

ingang en de uitgang van het toestel.

3. Plaats in elk ingangs- en uitgangspunt één van beide verbindigen die mee worden

geleverd en die werden ontworpen om zich aan een buisdiameter van 50 mm aan te

passen.

4. Koppel de uitgangsverbinding van de filter aan het ingangspunt van de

waterzuivering d.m.v. een standaard buis en verstevig met speciale lijm voor

buisdiameter, die compatible is met PVC.

5. Koppel het uitgangspunt van de waterzuivering op het terugkeerkanaal van het

zwembad d.m.v. hetzelfde type PVC-slang en verstevig met een speciale lijm.

6. Laten drogen (de aanbevolen tijd voor een totale droogcyclus).

7. Plaats de deksel goed vlak op de basis van de waterzuivering.

8. Vijs het afsluitingsluik in de richting van de wijzers van het uurwerk tot volledige

regeling, zonder te forceren.

9. Controleer of de koppelstukken goed afgesteld zijn zonder alvast het patroon in de

waterzuiveraar en de traag oplossende chloortabletten in de verspreider (voor de Pro G

Plus) aan te brengen. Activeer de pomp en controleer of er geen lekken zijn.

Desgevallend, overgaan tot herstelling ervan.
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IINNSSTTAALLLLAATTIIEE  VVAANN  HHEETT  AA--SSYYSSTTEEEEMM  VVOOOORR  OOPPZZEETTBBAADDEENN

NNAATTUURREE  22  PPRROO  AA--MMOODDEELL

NNAATTUURREE  22  PPRROO  AA  PPLLUUSS

Herkenningspunt Benaming Stuknummer
A Deksel W15240
B Torische dekseldichting W69017
C Patroon CA30 W69115
D Basis van de

waterzuivering
E Winterspoeling W13042
F Slangadaptor W13002

Herkenningspunt Benaming Stuknummer
A Dop verspreider W15955
B O-ring van de

verspreiderdop
W13064

C Datum indicator W15257
D Sluitring verspreider W15258
E Behuizing Pro Plus
F Dop chlorinator W15953
G O-ring dop chlorinator W15259
H Sluitring chlorinator W13068
I Instelknop W15280
J Aftapdoppen

winterberging
W13041

K Te lijmen koppelingen
L Patroon CA30 W69115
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AAFFSSTTEELLLLIINNGG  VVAANN  DDEE  WWAATTEERRTTOOEEVVOOEERR  IINN  DDEE  NNAATTUURREE  22  PPRROO  WWAATTEERRZZUUIIVVEERRIINNGG  MMOODDEELL  AA

Om de gewenste watertoevoer aan de binnenkant van het filterpatroon te kunnen verkrijgen, is

het meestal nodig de in de zak met reserveonderdelen geleverde debietreductor op de aanzet

van de waterzuivering te installeren. 

Indien het vermogen van uw pomp ¾ PK of minder bedraagt, dient u deze debietreductor te

installeren. Indien het vermogen van uw pomp 1 PK of meer bedraagt, is het niet nodig dit

onderdeel te installeren. 

IINNSSTTAALLLLEERREENN  VVAANN  DDEE  DDEEBBIIEETTRREEDDUUCCTTOORR..  
1. Houd de waterzuivering met het inlaatstuk (gemarkeerd met Inlet) naar u toe gericht en

breng de debietreductor in de aanzet aan (gekartelde gedeelte met de inkepingen naar

beneden gericht), totdat u de binnenbeugel voor watertoevoercontrole bereikt (opening

met een diameter van 2,5 cm). U kunt de begrenzer, met behulp van het uitlaatstuk

(gemarkeerd met Outlet), aan het andere uiteinde vastpakken om het vervolgens op de

juiste plaats aan te brengen.

2. Plaats het apparaat, na het installeren van de begrenzer, op een vlakke ondergrond met het

inlaatstuk naar u toe gericht en oefen een lichte druk uit op de begrenzer met behulp van

een steel van een stuk gereedschap of een bezemsteel totdat deze zich in de juiste positie

vastklikt.

3. Controleer, na het installeren van de waterzuivering in uw zwembad, of de druk in het

filter niet te hoog is ten opzichte van de normale druk. Neem contact op met uw dealer

indien u een afwijkende druk waarneemt. 

BBEENNOODDIIGGDD  MMAATTEERRIIAAAALL  AALLVVOORREENNSS  OOPP  TTEE  SSTTAARRTTEENN  ::

• Afsluiters voor het terugkeerkanaal, ten einde het leeglopen van het zwembad tijdens de

installatie of de vervanging van het patroon te voorkomen.

• Een soepele verbindingsslang op de filter, met dezelfde diameter als de andere buizen van

de zwembaduitrusting.

1. Wikkel de Teflon-tape rond de schroegdraad van de buis-adaptors (bijgeleverde band

met wisselstukken) als volgt : 

 Houd de adaptor in één hand, de schroefdraad in uw richting. 
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 Wikkel de Teflon-tape rond de schroefdraad door 8 à 10 omwikkelingen uit te voeren in

de richting van de wijzers van het uurwerk (ongeveer de helft van de band moet het

vijsvoetje omhullen).

2. Vijs handmatig de twee buisadaptors in het onderste deel van de Nature 2

waterzuivering. Nadien spant u, d.m.v. een slutel, maximaal aan door een bijkomende

halve toer te draaien.

3. Indien uw zwembad is uitgerust met soepele buizen van 38 mm diameter (1 ½ "), dan

moet u d.m.v. een zaag de ingekorte uiteinden van de adaptors afzagen. Deze werden

ontworpen om zich aan te passen aan de soepele buizen van 32 mm diameter (1 ¼ "),

opdat het waterdebiet niet zou blokkeren.

4. Stop de pomp en isoleer het filtersysteem volledig (om het leeglopen van het zwembad

te voorkomen) door alle leidingen, die van het zwembad naar de filterinstallatie gaan, af te

sluiten : 

 Sluit alle ingangsventielen van het zwembad af. 

 En / of gebruik de voorziene winterstoppen van de leidingen, ten einde de buis van de

skimmer en alle andere retourkanalen af te sluiten.

5. Ontkoppel de buis op de filteruitgang en verbind ze op de uitgang van de waterzuivering,

door de buis op de adaptor te plaatsen.

6. Installeer een nieuwe buissectie tussen de filteruitgang en de verdeleringang. Gebruik de

bijgeleverde aanspanstukken van de wisselstukken om de twee uiteinden van deze nieuwe

sectie te verstevigen.

7. Alle veiligheidsstoppen wegnemen en alle kranen, die 

openen.

8. Vergewis er u van dat de torische dekseldichting goe

waterzuivering.

9. Plaats de deksel goed vlak op de basis van de waterzuiver

wijzers van het uurwerk tot volledige regeling, zonder te f

10. Stel de pomp in werking, vergewis er u van dat er geen 

over tot herstellingen.

Aans

Slangadaptor

Buis
dienden om de filter te isoleren,

d geplaatst is op de basis de

ing en vijs in de richting van de

orceren.

lekken zijn en ga, indien nodig,

panstuk
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DDEEBBIIEETT  //  DDRRUUKK  IINN  DDEE  WWAATTEERRZZUUIIVVEERRIINNGG

♦ De installatie van een G-model of A-model waterzuivering vertaalt zich het best als een

verhoging van de druk van 0,1 tot 0,15 bar in het filtreercircuit.

♦ Een verlies van hoger bereik zou kunnen leiden tot een slecht functioneren van het filteren

en aldus troebelheid van het water, algenproblemen…teweegbrengen.

♦ Het debiet dat het patroon doorkruist bedraagt 2 tot 4 m3 / uur.

♦ De G-model waterzuivering is uitgerust met een debietreductor die moet worden

weggenomen indien het debiet meer dan 18 m3 / uur bedraagt.

♦ Voor de A-model, moet een debietreductor worden geïnstalleerd, indien er geen

bereikverlies volgt op de installatie van de waterzuivering.

IINNSSTTAALLLLAATTIIEE  VVAANN  HHEETT  NNAATTUURREE  22  EEXXPPRREESSSS

NNAATTUURREE  22  EEXXPPRREESSSS Herkennings
punt

Benaming Stuknu
mmer

1 klembeugel 1,5” (voor
harde PVC buis buitenzijde Ø
50 mm) bestaande uit 2
kunststof onderdelen, 4 vijzen
en 4 moeren

W15521
W15524

A

1 klembeugel 2” (voor harde
PVC buis buitenzijde Ø 63
mm)

W15522
W15525

B De behuizing van de Nature 2
Express waterzuivering

W15520

C 1 debietopvanger W15523
D 1 Nature 2 Express

filterpatroon
W69215

E 1 dop voor de winterberging W15526
F 1 snijkop (onderdeel om op

een boor te plaatsen)
W13331

G 1 tube smeervet op basis van
siliconen

W13332

H 1 waterdichte pakking W13329
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IINNSSTTAALLLLAATTIIEE  VVAANN  UUWW  NNAATTUURREE  22  EEXXPPRREESSSS  WWAATTEERRZZUUIIVVEERRIINNGG

NATURE 2 EXPRESS dient altijd na het filter, vóór of na het verwarmingssysteem en vóór

een eventueel automatisch chloorverdeling systeem geïnstalleerd te worden.

Lokaliseer de toevoerbuis. U dient over een vrije ruimte te beschikken van ongeveer 15 cm

voor de installatie van uw NATURE 2 EXPRESS. Schakel de pomp uit en sluit alle

kogelkranen.

1. Plaats de klemb

richting van de w

2. Schroef de 4 in 

een speling van 

3. Breng de gatzaa

bovenzijde van d
- 26 -

eugel op de PVC buis en vergewis u er hierbij van dat de pijl in de

atercirculatie wijst.

de verpakking geleverde vijzen

enkele millimeters tussen de 2 d

g op uw boormachine aan en

e klembeugel bevindt, om het g
 en moeren vast. Het is normaal dat er

elen van de beugel overblijft.
 baseer u op het gat dat zich op de

at in de PVC buis te boren.
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4. Klik de debietopvanger op de hiertoe bestemde plaats vast.

5. Plaats de behuizing van

schroeven vast te drukk

6. Breng het in de tube ge

zich aan de onderzijde v

7. Schroef het Express fi

waterzuivering.

8. Plaats de datumindicato

9. Open alle schuiven die u

10. Stel de pomp in werkin

verplaatsing van de k

bevinden geeft aan dat 

Nature 2 Express filterp
- 27

 de waterzuivering op het klembeugelstelsel door dit zonder te

en.

leverde smeervet

an het filterpatro

lterpatroon vast 

r op de maand va

 gesloten had.

g en vergewis u

ogeltjes die zic

een gedeelte van

atroon stroomt.
 op basis van siliconen rond de o-ring aan die

on bevindt (boven de schroefgang).

in de binnenkant van de behuizing van uw
 -

n installatie.

 er van dat er zich

h aan de bovenz

 de watertoevoer 
 geen lekken voordoen. De

ijde van het filterpatroon

op de juiste wijze door het
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IINNSSTTAALLLLAATTIIEE  VVAANN  NNAATTUURREE  22  IINN  ZZWWEEMMBBAADDEENN  DDIIEE  BBEEHHAANNDDEELLDD  ZZIIJJNN  MMEETT  BBRROOOOMM  OOFF

MMEETT  PPHHMMBB  ((BBAAQQUUAACCIILL//RREEVVAACCIILL//OOXXYYLLIINNEE))

♦ De mineralen die door het patroon van Nature 2 worden vrijgegeven zijn niet compatibel met

broom en PHMB. Deze samenbrengen in het water kan leiden tot ongewenste chemische

reacties en de neutralisatie van de mineralen van de Nature 2 behandeling.

♦ Alvorens Nature 2 te installeren in een zwembad dat met één van deze twee producten werd

behandeld, is het noodzakelijk om het water van het zwembad volledig te veranderen :

1. Ledig het zwembad

2. Purgeer alle apparaten en circuits (filter, pomp, verwarming)

3. Reinig de filter volgens de instructies van de fabrikant

4. Vul het zwembad opnieuw met vers water

5. Installeer Nature 2 en start de behandeling onmiddellijk op

IINNSSTTAALLLLAATTIIEE  VVAANN  NNAATTUURREE  22  IINN  ZZWWEEMMBBAADDEENN  DDIIEE  BBEEHHAANNDDEELLDD  ZZIIJJNN  MMEETT  KKOOPPEERR

♦ Nature 2 is een minerale behandeling, die zeer kleine hoeveelheden koper bevat. Om die

hoeveelheden oneindig klein te houden :

⇒ Raden wij het toevoegen af van elk product dat koper bevat.

⇒ In het geval van zwembaden die met koper werden behandeld, raden wij aan de

vakmensen aan om het niveau van het aanwezige koper in het water te controleren,

alvorens over te gaan tot de introductie van Nature 2.

♦ Alvorens Nature 2 te installeren, kunt u het kopergehalte controleren met een specifieke

controlekit (bv. : Pooltester Nature 2).

⇒ Indien het koperniveau lager ligt dan 0,2 ppm, dan kunt u Nature 2 installeren.

⇒ Indien het koperniveau hoger ligt dan 0,2 ppm, dan moet u een deel van het water

laten weglopen en nieuw water toevoegen, totdat u een kopergehalte bekomt dat lager

ligt dan 0,2 ppm.
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- 5 -

HOE BEHANDELEN WIJ HET WATER

MET NATURE 2 ?
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WWAATTEERR  BBEEHHAANNDDEELLIINNGG

1. Verwijder alle vuildeeltjes en algen uit het zwemwater en reinig de zandfilter ( bacqwash)
alvorens uw NATURE 2 waterzuivering te installeren.

2. Alle zwembaden, zelfs indien deze uitgerust zijn met een NATURE 2 systeem, vereisen
zwembadwater van evenwichtige kwaliteit. Installeer de NATURE 2 waterzuivering nadat
het water een evenwichtige kwaliteit heeft bereikt: Hou de pH waarde tussen de 7,2 en 7,6
en de TH waarde tussen 10° en 30°f (of 100 tot 300 ppm), en de TAC waarde tussen de 8°
en 15°f ( of 80 tot 150 ppm). Raadpleeg uw verdeler voor nadere inlichtingen omtrent het
evenwicht van de zwembadwaterkwaliteit.

Normale waarden Oorzaak probleem Gevolgen Oplossing?
Normaal pH
niveau:
tussen 7,2 en 7,6.

De pH waarde is te laag. - Aantasting van de
wandbekleding van uw
zwembad.
- Corrosie van de metalen
onderdelen van de pomp
en de leidingbuizen.

Voeg pH+ toe.

De pH waarde is te
hoog.

- Aantasting van de
wandbekleding van uw
zwembad.
- Troebel water.
- Beschadiging van het
filtersysteem.

Voeg pH- toe.

Normaal TH
niveau:
10° tot 30°f
(100 tot 300 ppm)

De TH waarde is te
laag.

- Minder evenwichtige
waterkwaliteit.
- Corrosief water.

Voeg TH + toe.

De TH waarde is te
hoog.

 Kalkaanslag op de
wanden en bodem van het
zwembad en aan de
binnenzijde van de
uitrustingen. 

Voeg een
kalkoplossend
middel toe.

Normaal TAC
niveau:
8° tot 15 °f
(80 tot 150 ppm)

De TAC waarde is te
laag.

Geen enkel buffereffect,
hetgeen de pH
schommelingen verklaart
die kunnen leiden tot
aantasting van de
wandbekleding van uw
zwembad of van het
filtersysteem.

Gebruik TAC +
(alkaliteit
corrector).

De TAC waarde is te
hoog.

Vorming van witte
aanslag op de
wandbekleding.
Ruw of vuil worden van
de wanden. 
Troebel of witachtig water.

Voeg een
zuurmiddel toe
om het
alkaliteitgehalte
te verlagen.

Stabilisator
(cyanide zuur)
20 tot 75 ppm

Ophoping in het
zwemwater, na lange
duur, van de in de tablet
aanwezige stabilisator.

Blokkering van de
chloorwerking, ondanks
een op de testproducten
afgelezen correct niveau.

Vernieuw een
deel van het
water van het
zwembad
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OOPPSSTTAARRTTEENN  VVAANN  DDEE  BBEEHHAANNDDEELLIINNGG  

1. Belangrijk: Voer een schok-chloorering uit  na het aanbrengen van het filterpatroon (hou

de op de verpakking aangegeven hoeveelheden aan, gemiddeld 150 tot 200 gr chloor per

10 m3). 

2. Stel de pomp en het filtersysteem 24 uur per dag gedurende 3 tot 4 dagen of 6 uur per dag

gedurende 14 dagen in werking om het Nature 2 filterpatroon te activeren. 

3. Hou het normale chloorniveau tijdens de activatieperiode tussen de 1 en 2 ppm (4 dagen

of 14 dagen).

4. Na deze activatieperiode kunt u het chloorniveau verminderen tot op 0,5 ppm (Gebruik de

stelknop voor de Pro G Plus of de Pro A Plus). 

HHOOEE  BBEEHHAANNDDEELLTT  UU  UUWW  ZZWWEEMMBBAADD  MMEETT  NNAATTUURREE  22  ??
TTEE  VVOOLLGGEENN  SSTTAAPPPPEENN

NATURE 2 PRO

• Regelmatig onderhoud: 1 gestabiliseerde traag oplossende chloortablet* (250gr)

per 60 m3 om de 7 à 10 dagen (of een gelijkwaardige hoeveelheid in granulaat…).

NATURE 2 PRO PLUS

• Regelmatig onderhoud: 10 traag oplossende, gestabiliseerde  chloortabletten* van 250 gr

voor een zwembad van 75 m³ voor een zelfstandige werking van circa 2 maanden.

• De afstelling van het chloorgehalte wordt uitgevoerd met behulp van de stelknop (10

standen).

 Het is niet nodig om uit voorzorg het water met een sterke dosis product te chloreren en

een vlokken- of anti-algen behandeling uit te voeren. Een extra chloordosis is slechts nodig in

geval van troebel zwemwater.
*(trichloorisocyanuraat – gemiddelde dosering buiten uitzonderlijke klimatologische omstandigheden)
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EENNKKEELLEE  RRAAAADDGGEEVVIINNGGEENN  OOMM  DDEE  KKWWAALLIITTEEIITT  VVAANN  HHEETT  WWAATTEERR  TTEE  VVEERRBBEETTEERREENN

MMEETT  NNAATTUURREE  22

• Het is belangrijk om de Nature 2 behandeling op te starten met een reine filter en met

water dat ontdaan werd van algen en onzuiverheden.

• Installeer het Nature 2 patroon niet alvorens de chemische regeling van het water niet

werd uitgevoerd (pH, alcaliniteit, hardheid).

• Doe het filtersysteem minstens 6 uur per dag werken en reinig regelmatig de filter om

de doeltreffendheid ervan te verhogen. In geval het water troebel wordt, dan moeten de

eerste nazichten vooral toegespitst worden op de reinheid van de skimmer, van de

voorfilter en van de filter.

• Gebruik een automatische zwembadreiniger, ten einde een de goede watercirculatie te

bekomen en dit gedurende meerdere uren per dag. Welke ook de producten zijn die u voor

de behandeling gebruikt, een goede watercirculatie verbetert altijd de waterkwaliteit van

uw zwembad, omdat de producten aldus in gans het zwembad actief zijn en zo

algenvorming voorkomen.

• Het type meest geschikte chloor, de juiste hoeveelheid en de nodige frequentie ervan,

voor de chloortoevoegingen, schommelen in functie van de talrijke parameters, o.a. de

temperatuur van het water et het min of meer intensieve gebruik van het zwembad. Uw

zwembadspecialist zal u met raad en daad bijstaan om de behandeling aan uw zwembad

aan te passen.

• Alle vormen van chloor zijn compatibel met Nature 2, maar het is makkelijker om een

stabiel en laag chloorgehalte in het water te handhaven met vertraagde chloor, onder

vorm van keitjes of tabletten.

• Gebruik voor de Nature 2 Pro Plus, uitsluitend  traag oplossende, gestabiliseerde

chloortabletten van het type «Trichloor-iso cyaanuraat».

• De zogenaamde gestabiliseerde chloor bevat een component : cyanidezuur, dat wordt

opgehoopt in de loop der weken van de behandeling en waarvan de overvloedige

aanwezigheid in het water de doeltreffende werkzaamheid van de chloor tegenhoudt :

 Deze stabilisator mag de grens ven 75 ppm niet overschrijden, die wordt gecontroleerd

met een specifieke analysekit. Deze grens wordt bereikt met 1 keitje van 200 g / 5 m3 /

jaar, zijnde 10 keien per jaar in een zwembad van bv. 50 m3.

 Boven deze grens, raden wij aan om een vorm van chloor zonder stabilisator te

gebruiken.
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PPRROODDUUCCTTEENN  DDIIEE  NNIIEETT  CCOOMMPPAATTIIBBEELL  ZZIIJJNN  MMEETT  NNAATTUURREE  22

• Nature 2 is een mineraal procédé, dat gecombineerd kan worden met de meest

gebruikelijke zwembadproducten. Zonder enig risico kunt u de gebruikelijke

behandelingsproducten blijven doorgebruiken : producten voor de bijregeling van de

pH (pH-plus of pH-minus), hardheid- en alcaliniteitscorrectors, floculenten…

• De producten die absoluut moeten worden, vermeden wanneer men Nature 2 gebruikt,

omdat ze chemisch niet compatibel zijn, zijn : 

 Producten op basis van broom,

 PHMB producten : BAQUACIL, REVACIL, en OXYLINE.

 Metaalbinder ALKORPLUS.

In deze gevallen mag u nooit Nature 2 op uw zwembad aansluiten, alvorens het

water te hebben veranderd of alvorens het te hebben behandeld om deze

producten te neutraliseren.

• Bovendien is het ten stelligste afgeraden om eender welk koperhoudend product bij het

water te voegen, ten einde geen overtollig kopergehalte iw uw te creïren. De minerale

component Nature 2 bevat oneindig kleine hoeveelheden koper, die voldoende zijn om

tegen algenvorming in te werken.

 Volgende stoffen moeten dus worden uitgeschakeld :

- Algiciden op basis van koper.

- Zekere behandelingsproducten “alles in één” die koper inhouden (ter informatie,

kopersulfaat kan in deze producten worden opgespoord door de blauwe punten die in

de tabletten aanwezig zijn).

 De algiciden op basis van quaternair ammonium, die u makkelijk bij uw

wederverkoper vindt, zijn volledig verenigbaar met Nature 2 en aangeraden in geval

van nood.
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HHOOEE  OONNDDEERRHHOOUUDD  IIKK  HHEETT  NNAATTUURREE  22  SSYYSSTTEEEEMM  ??
HHEETT  VVEERRVVAANNGGEENN  VVAANN  HHEETT  PPAATTRROOOONN

NATURE 2 PRO / NATURE 2 PRO PLUS

Eén enkele handeling is nodig voor de goede werking van uw Nature 2 systeem door de jaren

heen : elke 6 maand moet u het patroon vervangen, d.i. 6 maanden nadat het vorige patroon

in dienst werd gesteld (ongeacht of het zwembad ondertussen al of niet werd gebruikt).

1. Stop de pomp.

2. Sluit alle kranen die zich tussen de filter en het zwembad bevinden, om het leeglopen

van het zwembad te voorkomen.

3. Voor de modellen Pro G, Pro G Plus, en Pro A Plus, maak de vijs los van het

afsluitingsluik van de waterzuivering, door deze in tegengestelde richting van de

wijzers van een uurwerk te draaien en neem hem weg.

4. Neem de deksel van de waterzuivering weg, door hem naar omhoog te heffen. Het is

misschien noodzakelijk om een zijdelingse druk uit te oefenen op de dop, door hem naar

één zijde en dan naar de andere te doen kantelen, ten einde hem van de basis af te scheiden.

5. Verwijder het versleten patroon. Aangezien deze geen enkele onzuiverheid bezit, kan

het gewoon bij het gewone huisvuil worden gegooid.

6. • Modellen Pro G, Pro G Plus en Pro A Plus : Vergewis er u van dat de torische

dopdichting zich goed en wel bevindt in de daartoe voerziene gleuf huisvuil worden gegooid.

• Model A : Vervang de zwarte torische dichting aan de basis van de dop door de nieuwe

zwarte dichting, bijgeleverd in de verpakking van het patroon.

7. Plaats het nieuwe patroon op zijn plaats in de verdeler door de

2 interne pennen aan de basis van de waterzuivering in de

twee openingen op de basis van het patroon aan te brengen.

8. Stel de datumindicator in (die zich op de dop van het

patroon bevindt) op de installatiemaand om te weten op welke

datum het patroon vervangen dient te worden.

9. Breng opnieuw het deksel van de regelaar aan en het afsluitingsstuur, voor het G model

en vijs in de richting van de wijzers zonder te forceren.

10. Open alle ventielen van het zwembad die tot nog toe gesloten waren om de

waterzuivering te isoleren.

11. Schakel de pomp opnieuw aan. Controoler op eventuele lekken.

12. Raadpleeg de aanwijzingen van “Opstarten van de behandeling”.
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NATURE 2 EXPRESS

1. Stop de pomp. Sluit alle kranen tussen het filtersysteem en het zwembad om het

leeglopen van het zwembad te voorkomen.

2. Schroef het te vervangen Nature 2 Express filterpatroon las. Aangezien deze geen

enkele onzuiverheid bezit, kan het gewoon bij het gewone huisvuil worden gegooid.

3. Breng het in de tube geleverde smeervet op basis van siliconen rond de o-ring aan die

zich aan de onderzijde van het filterpatroon bevindt (boven de schroefgang).

4. Schroef het nieuw Nature 2 Express filterpatroon, in het waterzuiveringsysteem.

5. Plaats de datumindicator op de maand van installatie.

6. Open alle schuiven die u gesloten had.

7. Stel de pomp in werking en vergewis u er van dat er zich geen lekken voordoen. De

verplaatsing van de kogeltjes die zich aan de bovenzijde van het filterpatroon

bevinden geeft aan dat een gedeelte van de watertoevoer op de juiste wijze door het

Nature 2 Express filterpatroon stroomt.

OOXXYYDDAATTIIEE

♦ De synergetische actie van Nature 2 en van kleine hoeveelheden chloor levert betere

bacteriedodende resultaten af dan chloor alleen :

Nature 2 + 0,5 ppm chloor = 2 ppm chloor

♦ Vereist chloorniveau in combinatie met Nature 2 :

⇒ Bij regelmatige behandeling (voor permanente oxydatie) : van 0,4 tot 0,6 ppm

⇒ Bij schokbehandeling (opstarten van de behandeling) : van 3 tot 6 ppm.

CCHHLLOOOORRTTYYPPEESS

♦ Alle chloortypes zijn compatibel met Nature 2 en kunnen worden aangewend in functie

van de kenmerken van het water. Chloortypes met lage werking en trage oplossing zijn

verkiesbaar wanneer u werkt met lage niveaus oxydansen.

Product pH Concentratie Gebruikelijke vorm
Trichloro-isocyanuraten 3 90% Tabletten
Dichloro-isocyanuraten 6.8 60% Granulaten

Calciumhypochloriet (Hth) 11.5 65% Poeder
Sodiumhypochloriet 13+ 12.5% Vloeistof/poeder

♦ De hoeveelheden oxydans die door de fabrikant worden aangeduid, hebben gewoonlijk

betrekking op een residueel niveau van 1 tot 2 ppm van vrije chloor. Deze kunnen

gemiddeld door 3 worden gedeeld met Nature 2.
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PPRROOBBLLEEMMEENN  VVAANN  DDEE  WWAATTEERRKKWWAALLIITTEEIITT

♦ Een zwembad dat is uitgerust met het Nature 2 systeem kan dezelfde problemen

tegenkomen dan eender welk ander zwembad.

♦ U zult echter opmerken dat deze problemen minder vaak voorkomen bij zwembaden die

met Nature 2 worden behandeld.

♦ De meerderheid der waterproblemen kunnen worden opgelost op dezelfde manier,

ongeacht de gebruikte behandeling.

Probleem U constateert Oplossing
Onjuiste werking
filtersysteem. 

Zwak debiet in  de filter 1 – Reinig  de filter
(bacqwashen) en vervang
eventueel het filtermateriaal
(zandfilter…).
2 – Laat het filtersysteem
24 uur werken. 
3 –Verhoog de dagelijkse
filtertijd.

Algvorming. Troebel water met een groene
kleur.

Voer een schok-chloorering uit
en reinig de wanden. 

TTRROOEEBBEELL

WWAATTEERR

Slecht evenwicht
waterkwaliteit. 

1 – Te hard.
2 – Te hoge Alkaliteit.
3 – Te hoge pH waarde.
4 – Te veel opgeloste vaste
lichaampjes (TDS).

Herstel het evenwicht van het
zwemwater.

Groene algen. 1 – Onvoldoende of onactief
oxideermiddel. 
2 – Te zwakke watercirculatie.

1 – Controleer de pH waarde
en regel deze indien nodig bij. 
2 – Voer een schok-
chloorering uit.
3 – Reinig, indien nodig, de
wanden. 
4 – Controleer het niveau van
de stabilisator (specifiek
testproduct), verwijder, indien
nodig een deel van het water.

AALLGGEENN

Zwarte of bruine algen. 1 – Onvoldoende of onactief
oxideermiddel 
2 – Te zwakke watercirculatie.

1 – Reinig de aangetaste zones.
2 – Voer een schok-
chloorering uit en voeg een
anti-algenmiddel toe. 
3 –Verwijder de algen en zuig
ze op tot deze volledig uit het
water verdwenen zijn.
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Probleem U constateert Oplossing
Blauw / Groen

Rood / bruin

Zwart

Koper of ijzer veroorzaakt door
de corrosie van de uitrusting of
het vulwater van het zwembad.

1 – Stel de pH waarde en de
alkaliteit op de aanbevolen
niveaus af.
2 – Borstel de aangetaste zones
grondig.
3 – Voeg een
metaaloplosmiddel toe en laat
het filtersysteem werken 
4 – Voeg na 12 uur een schok-
chlooreering uit. 

VVLLEEKKKKEENN

Beslagen of doffe
metalen onderdelen. 

1 – Hoog mineraalgehalte in
het vulwater.
2 – Onevenwichtig zwemwater. 

1 – Reinig met behulp van een
doek en een mild
reinigingsmiddel.
2 – Test het mineraalgehalte
van het zwemwater en gebruik
indien nodig een
mineraaloplossend middel.
3 – Behoud het evenwicht van
het zwemwater.

Te hoge pH waarde of
alkaliteit.  

– Stel de pH waarde en de
alkaliteit op de aanbevolen
niveaus af.

KKAALLKKAAFFZZEETTTTIINNGG  Kalkafzetting op de
bekleding. 

Te veel opgeloste vaste
lichaampjes (TDS).

1 – Vervang een gedeelte van
het zwemwater door nieuw
water.
2 – Gebruik een antikalk
product indien het water te
hard is.

Vervuilde filter (druk van ten
minste 0.5 bar boven het
normale peil) 

Reinig het filter (bacqwash).Geen watertoevoer in de
waterzuivering. 

Bak of filtercompartiment vol. Verwijder alle blaadjes en
grove vuildelen uit de bakken,
na regenbuien of harde wind.

De O-ringen ontbreken of zijn
niet op de juiste wijze
aangebracht.

Controleer of de O-ringen zich
in de hiertoe bestemde groeven
bevinden.

UUIITTRRUUSSTTIINNGG
FFIILLTTEERRSSYYSSTTEEEEMM

Het
waterzuiveringssysteem
lekt.

Defect in het kraan-en
buizenstelsel.

Spoor de lek op in het kraan-
en buizenstelsel.
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A Een CD ROM die op 
dynamische en eenvoudige 
wijze de gehele producten 
reeks van ZODIAC POOL CARE 
EUROPE presenteert en die u 
in staat stelt productinfor-
matiebladen, foto’s en logo’s 
down te loaden als 
ondersteuning van uw eigen 
communicatie – en 
marketingstrategie. 

Technische 
informatiebladen met de 
specficaties van elk 
product. 

Aantrekkelijke en 
informerende verpakkingen 
met hoge impact. 

ZODIAC POOL CARE EUROPE   Tél : 04 78 79 56 20 
34, Rue Francine Fromont   Fax : 04 78 79 56 29 
69120 Vaulx en Velin – France  www.zodiac-poolcare.com 
     info@zodiac-poolcare.com 

Een productstandaard en een poster 
voor een compacte maar pakkende 
salespromotion in uw verkooppunt. 

HET COMPLETE SALESPROMOTIONPAKKET VAN ZODIAC 

Uitgebreide folders die de pluspunten 
van het Nature 2 systeem aan uw 
klanten presenteren. 

Advertenties in de 
« zwembadpers » en kant-en-
klare aanpasbare 
advertentiebladzijden voor uw 
catalogus. 
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