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Navigatie Menu: 

 

 
 

Sens: 
Hier worden de gemeten gr/L en temperatuur weergegeven.  

Druk op de “+” om de instellingen te controleren. Via ”Configuratie” (druk hiervoor op het icoontje rechtsonder 

in het display) kunnen deze instellingen gewijzigd worden.  

• GAS  

Hier kan aangegeven worden of de unit moet reageren op de gassensor in de cel of niet.  

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT. 

• Switch  

Hier kan aangegeven worden of de unit moet reageren op de flow switch. Deze moet dan wel aangesloten 

zijn op contact Flow.  

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT. 

• Remote flow  
Deze staat altijd op AAN en kan niet aangepast worden.  
Dit contact zorgt ervoor dat bij het aan elkaar koppelen van meerdere units, de foutmelding van deze unit 
doorgestuurd wordt naar de anderen.  
Bijvoorbeeld: je hebt een Elite Connect met pH, RX en flowswitch en een Elite Connect alleen voor 
elektrolyse. De eerste unit zal een alarm doorsturen naar de tweede unit als er een flowmelding is of de 
RX-waarde bereikt is.  

• T (C/F)  

Hier kan ingesteld worden of de temperatuur in graden (C) of Fahrenheit (F) aangegeven wordt.  
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• MAX/Min T (C/F)  

Hier kan de minimale en maximale temperatuur ingesteld worden. Dit is mogelijk tussen de 10 en 50°C. 

Deze functie geeft een alarm op het moment dat de temperatuur te hoog of te laag is.  

• MAX/MIN g/L  

Hier kan de minimale en maximale productie ingesteld worden Dit is mogelijk tussen de 0,00 en 9,90 g/L. 

Deze functie geeft een alarm op het moment dat de productie te hoog of te laag is.  

• Reset Confi 

Hier kunnen de instellingen van GAS, SWITCH, REMOTE en T weer teruggezet worden naar de 
fabrieksinstellingen.  

 

Voor de kalibratie van de Sensoren, klik op “+” en in het midden op “CAL”. Volg de procedure op het display. 

 

pH: 
Hier kunnen de gewenste pH-waardes ingesteld worden.  

Druk op de “+” om de instellingen te controleren. Via ”Configuratie” (druk hiervoor op het icoontje rechtsonder 

in het display) kunnen deze instellingen gewijzigd worden.  

• Config:  

Hieronder vallen de volgende opties:  

1) Modus  

Deze kan als volgt ingesteld worden:  

▪ AUTO:   

automatisch doseren wanneer de waarde te hoog is 

▪ DOS 15M: 

15 minuten doseren op het moment van opstarten, na 15 minuten schakelt deze om naar AUTO of 

OFF (gaat terug naar de laatste gebruikte instelling)   

▪ OFF: 

uitgeschakeld 

2) pH-/pH+  

Hier kan aangegeven worden welke pH gedoseerd moet worden.   

Deze staat standaard vergrendeld op pH-. Alleen wanneer de Elektrolyse (Zie ) uitgeschakeld is in de 

instellingen, kan deze gewijzigd worden.  

3) % Pomp 

Hier kan aangegeven worden op welk percentage de pomp moet doseren.  

Deze heeft de optie AAN of UIT en een scaling van 10-100% 

4) Pomp Stop  

Hier kan aangegeven worden hoe vaak de pomp tussendoor moet stoppen voor de ingestelde tijd.   

Deze heeft de optie AAN of UIT en is instelbaar tussen 1 en 120 min.  

5) Hysterese  

Deze geeft de tijd aan die de pomp stopt als de pH-waarde bereikt is. Na deze tijd wordt er weer 

opnieuw gemeten en als het nodig is gecorrigeerd.  

Deze is instelbaar op 2s of 2m. Standaard staat deze vergrendeld op 2s.  

6) Intelligent  

Deze modus voorkomt een overdosis aan pH-. Wanneer de intelligente modus is ingeschakeld, zal de 

pomp in stapjes doseren. Voordat deze weer start, zal eerst de pH-waarde weer gemeten worden.  

Deze heeft de optie AAN of UIT. 
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Hieronder zie je op de afbeeldingen de verschillen tussen Modus intelligent AAN of UIT  

 
 

7) Niveau  

Deze optie geeft een melding op het moment dat de tank leeg is.  

Deze heeft de optie AAN of UIT.  

Om deze te gebruiken, is het van belang dat het contact pH level aangesloten is. 

8) pH INIT   

Deze modus kan ingesteld worden op OFF/1m/2m/4m en zorgt ervoor dat de pH meting de eerste 1-2-

4 minuten niet ingeschakeld zal worden. Zo kan er een stabiele meting uitgevoerd worden.  

9) Reset uren  

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT. Door voor AAN te kiezen, worden de loopuren van de 
doseerpomp gewist.  
Links zie je de loopuren van de doseerpomp en rechts de totale uren van de unit (deze kunnen niet 
worden gereset)  

10) Reset Config  

Hier kunnen alle bovenstaande instellingen teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen.  
 

Voor de kalibratie van de pH, klik op “+” en in het midden op “CAL”. Volg de procedure op het display. 

 

%: 
Hier kan het percentage van de hydrolyse ingesteld worden.  

Druk op de “+” om de instellingen te controleren. Via ”Configuratie” (druk hiervoor op het icoontje rechtsonder 

in het display) kunnen deze instellingen gewijzigd worden.  

• Config: 

1) Auto CL Ext  

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT.  

Op het moment dat deze op AAN staat, ontvangt de unit een AAN/UIT signaal van een externe sturing 

via contact CL Ext. De unit gaat dan produceren in opdracht van de externe sturing.  

2) Auto CL Int  

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT.  
Op het moment dat deze op AAN staat, zal de unit Chloor produceren via de Redox meting. 

3) Auto CL gr/d 

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT.  
Wanneer deze op AAN wordt gezet, kan een waarde ingevoerd worden van 1 t/m 288 gr/d of 1 t/m 
576 gr/d of 1 t/m 768 gr/d of 1 t/m 1008 gr/d (dit is afhankelijk van het model). Deze waarde is de 
maximale chloorproductie per dag. Ook al is de Redox waarde niet goed, op het moment dat de 
maximale dosering per dag bereikt is, wordt er niets meer toegevoegd.  

4) Afgelegen CL  

Deze staat altijd op AAN en kan niet aangepast worden.  
Dit contact zorgt ervoor dat bij het aan elkaar koppelen van meerdere units, de foutmelding van deze 
unit doorgestuurd wordt naar de anderen.  
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Bijvoorbeeld: je hebt een Elite Connect met pH, RX en flowswitch en een Elite Connect alleen voor 
elektrolyse. De eerste unit zal een alarm doorsturen naar de tweede unit als er een flowmelding is of 
de RX-waarde bereikt is.  

5) % Cover  

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT. Daarna kan het percentage ingevoerd worden, wat er 
maximaal geproduceerd mag worden wanneer het covercontact geactiveerd is.   

6) Inversie  

Hier kan ingesteld worden wanneer de polariteit van de cel moet wisselen.  
Deze kan ingesteld worden op  
▪ 2h/2h = elke 2 uur wisselen 
▪ 3h/3h = elke 3 uur wisselen 
▪ 4h/4h = elke 4 uur wisselen 
▪ Test = test of de cel werkt.  
Op het moment dat deze continue op “test” staat, zal de levensduur van de cel verkorten.  

7) Reset Uren  

Hier kunnen de loopuren van de cel gewist worden.  
Links zie je de loopuren van de cel en rechts de totale uren van de unit (deze kunnen niet worden 
gereset)  

8) Reset Config  

Hier kunnen alle bovenstaande instellingen teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. 
 

:  
Hier kan de geschiedenis van de afgelopen 24 dagen afgelezen worden.  

• % + set  

Deze geeft de ingestelde en bereikte waarde aan. Hier kan gekozen worden voor een overzicht van ieder 

uur van de laatste 24 uur of een overzicht van iedere dag in de laatste 24 dagen. Ook kan er gekozen 

worden om deze data in waardes of in een tabel te zien.  

• pH + set  

Deze geeft de ingestelde en bereikte waarde aan. Hier kan gekozen worden voor een overzicht van ieder 

uur van de laatste 24 uur of een overzicht van iedere dag in de laatste 24 dagen. Ook kan er gekozen 

worden om deze data in waardes of in een tabel te zien.  

• ClmV + set  

Deze geeft de ingestelde en bereikte waarde aan. Hier kan gekozen worden voor een overzicht van ieder 

uur van de laatste 24 uur of een overzicht van iedere dag in de laatste 24 dagen. Ook kan er gekozen 

worden om deze data in waardes of in een tabel te zien.  

• T(C/F) + gr/L  

Deze geeft de bereikte waarde aan. Hier kan gekozen worden voor een overzicht van ieder uur van de 

laatste 24 uur of een overzicht van iedere dag in de laatste 24 dagen. Ook kan er gekozen worden om deze 

data in waardes of in een tabel te zien.  

• V+I  

Hier wordt het verbruikte Voltage (V) en Amperage (I) weergegeven. Hier kan gekozen worden voor een 

overzicht van ieder uur van de laatste 24 uur of een overzicht van iedere dag in de laatste 24 dagen. Ook 

kan er gekozen worden om deze data in waardes of in een tabel te zien. 

• Technieken  

Deze geeft de bereikte waardes weer van pH en ClmV. Hier kan gekozen worden voor een overzicht van 

ieder uur van de laatste 24 uur of een overzicht van iedere dag in de laatste 24 dagen. Ook kan er gekozen 

worden om deze data in waardes of in een tabel te zien. 

  



Training Elite Connect 30-31 Januari 2020 Sibo Fluidra Netherlands BV 
Navigatie AstralPool Elite Connect 

5 
 

 

:   
• Display  

Hier kan de intensiteit van het display worden gewijzigd (tussen 10 en 100%). 

• Taal  

Hier kan de taal ingesteld worden (NL, PL, EN, ES, FR, DE, IT, PT) 

• Volume  

Hier kan ingesteld worden of de unit geluid maakt of niet.  

• Touchscreen  

Hier kan het touchscreen gekalibreerd worden door een druk op het scherm te geven en dan te wachten 

(dit kan even duren).  

• Datum  

Hier kan de datum ingevoerd worden in dag-maand-jaar. 

• Uur  

Hier kan de tijd ingevoerd worden in uur:min. 

• Modbus Buik  

Hier kan gekozen worden voor:  

1) 9600  

2) 19200 

• Modbus Paritie  

Hier kan gekozen worden voor:  

1) 8E1 

2) 8N1 

3) 8N2  

• Modbus Adres  

Hier kan gekozen worden voor 1-247 

• Capacitief  

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT. Standaard staat deze op aan.  

Op dat moment kunnen de toetsen van het relais op het frontpaneel gebruikt worden. 

• Standaard Progr.  

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT.  

Hiermee worden de programmeringen P1 t/m P9 gereset naar de fabrieksinstellingen.  

• Reset config.  

Hier kunnen alle bovenstaande instellingen teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. 

• Elektrolyse  

Deze kan ingesteld worden op AAN (bij werken met cel) en UIT (bij werken met doseerpomp).  

• Laag zout conf  

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT.  

AAN = Low salt 1-2 gram 

• UV config  

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT.  

Hiermee wordt aangegeven de UV-lamp aan of uitgeschakeld moet zijn.  

• Biopool  

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT.  

1) AAN: pH 6,50-8,50 & ClmV 400-850 

2) UIT: pH 7,00-7,80 & ClmV 650-850 
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• Filtering   

1) Modus:  

Hier kun je kiezen voor:   

▪ 1 snelheid 

▪ 3 snelheden 

2) Type:  

Hier kun je kiezen voor:  

▪ DAB Eswim 

▪ Hayward VSTD 

▪ Victoria Plus 

▪ Zodiac flo Pro 

▪ Speck Ecotouch 

▪ Speck Easyfit 

3) Snelheid: 

Hier kun je kiezen voor:  

▪ 1 

▪ 2 

▪ 3 

• Backwash  

Config:   

Hier kun je kiezen voor:  

1) AAN/UIT 

2) Snelheid 1/2/3 

3) Duur 15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180/195/210/225/240 sec.  

4) Begin 

Hiermee wordt de backwash handmatig gestart 

5) Cyclus 

hier kun je kiezen uit:    

▪ AAN/UIT 

▪ Interval 1-99 dagen 

▪ Datum  

▪ Tijd 

  



Training Elite Connect 30-31 Januari 2020 Sibo Fluidra Netherlands BV 
Navigatie AstralPool Elite Connect 

7 
 

I: 
Hieronder een voorbeeld van hoe je in de unit kun zien welke instellingen ingesteld zijn.  

 
Druk op de gekleurde toets onderin om te zien welke drivers gemonteerd zijn.  

Druk op de button rechtsonder om alle systeem informatie, serienummer van de unit en serienummers van de 

drivers te zien.  
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Poolcontrol : 
 

Hier kunnen de vier potentiaal vrije contacten (R1/R2/R3/R4) ingesteld en geschakeld worden.  

In het menu kunnen de volgende opties ingesteld worden: 

• R1:  

Hier kan ingesteld worden door welke inkomende signalen dit contact geschakeld moet worden. 

 
Hieronder volgt een uitleg van de verschillende mogelijkheden: 

1) “-“ 

Bij deze instelling zal het contact niet reageren op een inkomend signaal.  

2) “DX”  

Hier kan ingesteld worden op welk inkomend signaal (IN1/IN2/IN3/IN4) de unit moet reageren.  

Ook kan hier ingesteld worden wat het contact moet doen als deze verbonden en niet verbonden is.  

De verschillende mogelijkheden zijn:  

▪ “ON” = Aan 

▪ “OFF”= Uit 

▪ “AUTO”= werkt volgens geselecteerd programma (P1 t/m P9)  

▪ “-“= niet geactiveerd 

Verder kan de “Offset tijd (s)” ingesteld worden tussen de 0 en 999 seconden. Dit is de vertragingstijd 

van het contact.  

Hier kan dan bijvoorbeeld een niveauschakelaar aangesloten worden, die de pomp uitschakelt op het 

moment dat het waterniveau te laag wordt.  
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3) “T (C)”  

Met deze setpoint kan, tussen de 0,0 en 40,0 °C, ingesteld worden bij welke temperatuur het relais 

moet schakelen. Daarna kan ingegeven worden wanneer deze moet schakelen: onder of boven de 

ingestelde setpoint. 

De verschillende mogelijkheden zijn:  

▪ “ON” = Aan 

▪ “OFF”= Uit 

▪ “AUTO”= werkt volgens geselecteerd programma (P1 t/m P9)  

▪ “-“ = niet geactiveerd 

Verder kan de “Offset tijd (s)” ingesteld worden tussen de 0 en 999 seconden. Dit is de vertragingstijd 

van het contact.  

Ook kan de “Offset waarde” ingesteld worden tussen de 0,00 en 10,00. Dit is de vertraging in 

temperatuur van het contact (hysterese) 

Deze functie kan gebruikt worden als het relais geschakeld moet worden op temperatuur, bijvoorbeeld 

voor de verwarming of iets dergelijks.   

Druk op het symbool achter “R1” om de dit contact op ON/OFF/AUT te zetten.  

Bij ON wordt het contact groen op het display. 

Bij OFF wordt het contact rood op het display. 

Bij AUT wordt het contact blauw op het display.  

 

Druk op “PX” achter “R1” om te kiezen welke programmering de unit moet volgen op welke dag. De 

volgende programmeringen zijn mogelijk:  

 
▪ PX = geen programma.  

▪ P1 – P9 = standaard programma’s.  

De programmeringen kunnen aangepast worden op de unit zelf of via internet.  

Het eenvoudigst is het via internet:  

Sluit de unit aan op het internet en ga op een pc, smartphone of mobiel naar www.PoolStation.es. Na 

inloggen kan de programmering P1 t/m P9 aangepast worden.  

 

Hieronder staat uitgelegd hoe de programmering via de unit aangepast kan worden.  

 
• R2:  

• R3:    deze zijn op dezelfde manier in te stellen als “R1”  

• R4:  

http://www.poolstation.es/
http://www.poolstation.es/
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ClmV:  
Hier kan de gewenste ClmV ingesteld worden.  

Druk op de “+” om de instellingen te controleren. Via ”Configuratie” (druk hiervoor op het icoontje rechtsonder 

in het display) kunnen deze instellingen gewijzigd worden.  

 

De volgende instellingen zijn zichtbaar bij “ELECTROLYSE AAN” (zie ), de cel zal dan produceren.  

• Auto Cl. INT 

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT.  
Op het moment dat deze op AAN staat, zal de unit Chloor produceren via de Redox meting. 

• OXD/RED 

Deze staat vergrendeld ingesteld op:  

OXD = Oxidatie voor elektrolyse.  

Wanneer de mV lager is dan de ingestelde waarde, wordt er extra chloor geproduceerd.  

• Pump Stop  

Deze staat standaard op UIT 

• Hysteresis  

Deze geeft de tijd aan die de pomp stopt als de ClmV waarde bereikt is. Na deze tijd wordt er weer 

opnieuw gemeten en als het nodig is gecorrigeerd.  

Deze is instelbaar op 2s of 2m. Standaard staat deze vergrendeld op 2s. 

• Intelligent  

Deze staat standaard op UIT. 

 

De volgende instellingen zijn zichtbaar bij “ELECTROLYSE UIT” (zie ), in plaats van een cel is een doseerpomp 

aangesloten.  

• Modus  

Deze kan als volgt ingesteld worden:  

1) AUTO: 

automatisch doseren wanneer de waarde te hoog is 

2) DOS 15M:  

15 minuten doseren op het moment van opstarten, na 15 minuten schakelt deze om naar AUTO of OFF 

(gaat terug naar de laatste gebruikte instelling)   

3) OFF: 

uitgeschakeld 

• Redox  

Hier kan gekozen worden voor:  

1) OXD - Oxidatie voor elektrolyse.  

Wanneer de mV lager is dan de ingestelde waarde, wordt er extra chloor geproduceerd.   
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2) RED - Reductor. 

Wanneer de mV hoger is dan de ingestelde waarde, wordt er extra waterstof peroxide toegevoegd om 

de chloorwaarde te verlagen. 

•  % Pump  

Hier kan aangegeven worden op welk percentage de pomp moet doseren.  

Deze heeft de optie AAN of UIT en een scaling van 10-100% 

• Pomp Stop  

Hier kan aangegeven worden hoe vaak de pomp tussendoor moet stoppen voor de ingestelde tijd.   

Deze heeft de optie AAN of UIT en is instelbaar tussen 1 en 120 min.  

• Hysterese  

Deze geeft de tijd aan die de pomp stopt als de ClmV-waarde bereikt is. Na deze tijd wordt er weer 

opnieuw gemeten en als het nodig is gecorrigeerd.  

Deze is instelbaar op 2s of 2m. Standaard staat deze vergrendeld op 2s.  

• Intelligent  

Deze modus voorkomt een overdosis aan mV. Wanneer de intelligente modus is ingeschakeld, zal de pomp 

in stapjes doseren. Voordat deze weer start, zal eerst de mV-waarde weer gemeten worden.  

Deze heeft de optie AAN of UIT. 

 

Hieronder zie je op de afbeeldingen de verschillen tussen Modus intelligent AAN of UIT  

 
• Niveau  

Deze optie geeft een melding op het moment dat de tank leeg is.  

Deze heeft de optie AAN of UIT.  

Om deze te gebruiken, is het van belang dat het contact CL level aangesloten is. 

• Reset uren  

Deze kan ingesteld worden op AAN of UIT. Door voor AAN te kiezen, worden de loopuren van de 
doseerpomp gewist.  
Links zie je de loopuren van de doseerpomp en rechts de totale uren van de unit (deze kunnen niet worden 
gereset)  

• Reset Config.  

Hier kunnen alle bovenstaande instellingen teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. 
 

Voor de kalibratie van de ClmV, klik op “+” en in het midden op “CAL”. Volg de procedure op het display. 

 

 


