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1.  Obsah balenia 
 

 1 elektrická skrinka ZELIA 

 1 cela ZLT 

 1 súprava 2 šroubení pre PVC-U rúru s priemerom 50 mm 

 1 vrecko, ktoré obsahuje : 

- držiak pre prípoj cely 

- 4 šrouby a 4 vešiačiky pre elektrickú skrinku 

- 2 tesnenia pre šroubenia 

 

2. Technické špecifikácie 
 

Napájací transformátor Od 100 do 250V  AC 50/60Hz 

Príkon 40W (77Wmaximum) 

Maximálny objem vody v bazéne Maximum 30 m3 

Druh ochrany 
trafo: IP-44 
Cela: IP-55 

Odporúčaná salinita 2,5 až 5 g/liter 

Čistenie cely Automatické obrátením polarity 

Maximálny tlak (cela) 3 bary 

Celkové rozmery 
Trafo : 180 x 130 x 66mm 
Cela: 192 x 138 x 134mm 
Celý box : 383 x 230 x 164mm 

Váha 
Trafo: 1.04 kg 
Cela : 1.03 kg 
Celé balenie : 2.75 kg 

Inštalácia 
Trafo : na stenu (4 šrouby/vešiačiky) 
Cela : na rúru PVC dimenzie 50mm (1 ½“ šroubenia 2ks) 

Maximálny prietok (cela) 22 m3/h 

  

Ozn. položka popis množstvo 

- SF160100 Cela ZLT30 kompletná - 

1 SF160154 ZLT30/60/90 kábel + sada kazety/náhradný diel pre ZELIA ZLT 1 

2 MPET06N5 Popiska cely pre ZELIA ZLT 1 

3 SF160155 ZLC/ZLT30 sada doska s prietokovým spínačom a tepel.čidlom 1 

4 SF160152 prietokový spínač pre celu ZELIA/s magnetom 1 

5 MPTE0150 ZELIA CELL / teleso cely z transparentného ABS 1 

6 MPTE0151 upevňovacia matica /ABS RAL 7031 1sada 2ks 

7 SF160153 sada z 2 ks šroubení pre ZELIA 1 

8 MPCS01L3 Ø107.32 kruhové tesnenie matice 5.33/ 70 EPDM 1 

9 MPCS01L4 Ø91.67 kruhové tesnenie/EPDM tesnenie cely 1 

10 SF1100A6 CI_ZILIAFOND_EQP_ZLT/ karta cely pre ZELIA 1 

11 SF1100A7 CI_ZILIAFF_EQP_ZLT /DISPLAY - karta pre ZELIA  
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3. Zobrazenie častí prístroja 
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4. Popis 

4.1. Princíp elektrolýzy 
 

Elektrolýza  slanej vody sa rozkladá soľ (NaCl) na sodík (Na) a chlór (Cl). Chlór sa hneď vo vode ihneď 

rozpustí, čím vytvorí kyselinu chlórnu (HClO). Táto kyselina má silný dezinfekčný účinok a po tom, ako  

zničí baktérie aj  riasy sa znova zmení na soľ. 

Množstvo chlóru, potrebného na dezinfekciu bazéna, sa zvyšuje s teplotou a hodnotou  pH vody. 

Produkcia chlóru má byť prispôsobená prostrediu a charakteristike vody: 

 

 vodivosť vody 

 teplota vody 

 obsah bazéna 

 hodnota pH vody 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Pri správnej inštalácie salinátor produkuje chlór len vtedy, keď snímač prietoku 

detekuje prietok vody v cele. 
__________________________________________________________________________________ 

Salinátor produkuje chlór počas doby filtrácie nastavenej na časových hodinách v bazénovom 

rozvádzači. Počas týchto časov filtrácie čas produkcie pozostáva z cyklov s dvomi periódami  

(normálna a reverzná), ktoré menia polaritu elektród. Táto zmena polarity zabraňuje usadzovaniu 

vodného kameňa na elektródach. 

 

 
 

Takže cyklus produkcie sa skladá zo 4 fáz: 

1. Fáza 1, normálna produkcia (pozitívna) 

2. Fáza 2, pohotovostný režim/standby 

3. Fáza 3, režim obrátenej produkcie (negatívna) 

4. Fáza 4, pohotovostný režim/standby  

Na konci doby filtrácie, salinátor ZELIA zastaví produkciu a keď sa doba filtrácia znovu začne, obnoví 

sa cyklus presne od bodu, v ktorom bol prerušený. 

Hlavnou výhodou tohto spôsobu prevádzky je zaručiť v každom prípade (aj v prípade prerušenia 

elektrickej energie) pravidelne rovnaké časy normálnej alebo obrátenej produkcie, a teda zaručiť 

lepšiu ochranu bunky proti usadzovaniu vodného kameňa (záruka kvality produkcie a trvanlivosti 

materiálu). 
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4.2. Prezentácia ZLT 30 
CCEI vyrobila svietiaci salinátor. Kompaktný svietiaci salinátor ZELIA má priesvitnú celu, ktorá mení 

farbu v závislosti od salinity ateploty vody v bazéne (patentovaná technológia). 

 
Keď užívateľ otvorí technickú miestnosť, hneď pozná stav svojho dezinfekčného 
zariadenia a zistí aká je kvalita vody: 

• Keď produkcia je v režime vypnutia, farba je podľa teploty vody 

• Keď produkcia je v režime chodu, farba je podľa salinity. 
Efektívna a optimálna produkcia - podľa teploty vody – znížená, keď je automatickú kryt zatvorený – 

8 režimov produkcie 

Kompaktná a odolná monobloková cela - vybavená z plných titánových platničiek. 

Kompaktná, aby sa dala umiestniť aj v najmenších šachtách. 

Automatické čistenie cely obrátením polarity. 

Zvýšená bezpečnosť vďaka prietokovému čidlu, zabudovanému v cele. 

Salinátor je zostavený za pár minút, má jednoduché pripojenie pomocou konektora. 

Je špeciálne prispôsobený pre použitie v podzemnej miestnosti (šachte). 

V režime riadenom podľa teploty sa produkcia prispôsobuje podľa teploty vody. 

 

5.Inštalácia 
5.1. Hydraulické pripojenie 
Salinátor ZLT30 sa inštaluje na potrubie priemeru 50mm použitím pripožených šroubení. 
Umiestnite ju v poradí za filtráciou (za filtrom). Je možné ju osadiť aj horizontálne aj vertikálne. 
Uprednostnite montáž na obtoku (bypass) (nevyhnutný rozsah 22m3/h) tak aby prietok celou 
mohol byť kontrolovaný a cela sa dala demontovať bez prerušenia filtrovania. 

 

Venujte pozornosť smeru prúdenia vody, uistite sa, že ho zariadenie detekuje  
správne.  
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5.1.1. Lineárna inštalácia 

 
5.1.2. Inštalácia na obtoku/Bypass 
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5.2 Electrické pripojenie 
 Pri inštalácii tohoto produktu je nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. 
Dôrazne odporúčame využiť služby odborne spôsobilej a kvalifikovanej osoby. 
Akákoľvek chyba v inštalácii môže spôsobiť nebezpečenstvo a nenapraviteľne 
poškodiť výrobok alebo zariadenia k nemu pripojené. 
  

Z dôvodu bezpečnosti a podľa štandardov NF C15-100, transformátor 
ZLT30 musí byť inštalovaný 

• buď viac ako 3.5 m od kraja bazéna. Táto vzdialenosť je meraná s prihliadnutím na 
akékoľvek prekážky okolo. Ak je trafo salinátora ZLT30 umiestnené za múrom, tak táto 
vzdialenosť vyžaduje aby sa dalo chodiť okolo a dostať sa k boxu. 
• alebo v šachte blízko bazéna. V tomto prípade musí byť ešte šachta prístupná cez poklop, 
ktorý sa dá otvoriť jedine pomocou náradia. 

 
Box je vodotesný, ale nemôže byť umiestnený na mieste, ktoré je náchylné na zaplavenie. Pre 
zaručenie vodotesnosti je potrebné4 skrutky na prednej strane pevnejšie dotiahnuť. Elektrická 
skrinka musí byť upevnená na plochú a stabilnú platformu, ktorá sa upevní na stenu priloženými 
šroubami. 
 

5.2.1.Transformátor (trafo) 
Napájací transformátor sa dodáva s káblom dĺžky 2m, na ktorm je európska zásuvka 2P+T. 
Musí byť napájaný jednosmerným elektrickým prúdom s napätím 120V alebo 230V, 
frekvencia 50Hz alebo 60Hz s prúdovým chráničom s dostatočnou ochranou. Celá kabeláž 
transformátora musí zodpovedať uvedeným požiadavkám po celej dĺžke. 

Transformátor musí byť permanentne pod napätím a nesmie byť v žiadnom 
prípade zapojený do obvodu, ktorý je riadený čerpadlom filtrácie.  

 

5.2.2. Suchý vstupný kontakt pre kryt/Cover (alebo Redox kontrolu) 
Suchý kontakt pre kryt má byť bezpotenciálový spínací kontakt. Chyba tohto 

pripojenia môže spôsobiť vážnu poruchu alebo zničenie zariadenia. 
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5.2.3. Pripojenie cely 
Pripojte celu do konektora na boku a zaistite kovovým držiakom 

 
 

 
 

6.Uvedenie do prevádzky 
__________________________________________________________________________________ 

Len pravidelné analýzy umožnia zariadeniu prispôsobiť nastavenie. 
 

Dôsledné rešpektovanie doleuvedených postupov umožní bezproblémové uvedenie do 

chodu. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Chemické prípravky používané v bazénoch sú veľmi korózne a môžu mať nepriaznivý 

vplyv na zdravie a na životné prostredie. 

S týmito prípravkami sa má zaobchádzať opatrne a majú byť uložené v prispôsobených 

priestoroch. 

__________________________________________________________________________________  

 

6.1. Stabilizátor 
 

Chlór je pri normálnej teplote plynového skupenstva. Jeho pevné skupenstvo (tablety, granule atď.) 

je dosiahnuté spojením s molekulou kyseliny kyanúrovej. Táto kyselina má úlohu stabilizátora, 

nakoľko chráni chlór pred znehodnotením slnečným žiarením (UV). Naopak, táto kyselina sa 

nespotrebuje a hromadí sa neúprosne v bazénoch, v ktorých používame chlórové tablety a nakoniec 

brzdí účinky chlóru. Najvyššia odporúčaná koncentrácia kyseliny kyanúrovej v bazénoch je 80 ppm 

(alebo mg/l). Dezinfekcia vody pomocou salinátora zabraňuje predávkovaniu kyseliny kyanúrovej, 



Technická príručka Limpido XC2 v4.0 

 
 www.ccei.fr  9 
 

hoci bolo by prospešné pridať od 25 do 50 ppm (alebo mg/l) stabilizátora, ak je bazén vystavený 

silnému slnečnému žiareniu a koncentrácia chlóru nie je dostatočná. V skutočnosti pri veľmi 

slnečnom počasí, pri neprítomnosti kyseliny kyanúrovej, do 2-3 hodín sa zničí až 90% voľného chlóru 

a toto množstvo sa zníži na 15% pri 30 ppm stabilizátora (kyseliny kyanúrovej). 

 

 

Úprava vody elektrolýzou soli zabraňuje predávkovaniu kyseliny kyanúrovej. Z tohto 

dôvodu je odporúčané používať bazénovú soľ, ktorá už obsahuje stabilizátor. 

 

 

6.2. Kontrola množstva soli 
 

Salinátor ZELIA je zhotovený tak, aby pracoval s vodivosťou vody, ktorá zodpovedá hodnote slanosti 

medzi 2,5g/l a 5g/l pri 25°C. 

 

Pre presnú kontrolu množstva soli vo vašom bazéne vám odporúčame používať tester vodivosti. 

S týmto jednoduchým zariadením môžete priamo zistiť hodnotu soli v g/l. Existujú inak aj testovacie 

pásiky, ktoré umožňujú účinne kontrolovať slanosť vašej vody. 

 

Ak je slanosť neprimeraná, ZELIA zastaví výrobu v prípade nadbytku alebo nedostatku soli. V prípade 

indikácie jedného z týchto nedostatkov, skontrolujte najprv, či je cela v dobrom stave a až 

potom urobte potrebné úpravy vody v bazéne. 

 

Vodivosť vody je pomerná k salinite, ale závisí aj od teploty v stupnici po 2,2% na stupeň Celzia. 

 

 

Slanosť (v g/l) 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 

minimálna 3,3 3,1 2,8 2,5 2,2 2,0 1,7 

ideálna 4,7 4,3 3,9 3,5 3,1 2,7 2,3 

maximálna 6,7 6,1 5,6 5 4,5 3,9 3,4 

 

Pri 35°C sa hodnota slanosti zmení z 5g/l na 3,9g/l. 

 

 

6.3. Kontrola TAC/TH 
 

Pri inštalovaní sa doporučuje skontrolovať, alebo nechať skontrolovať odborníkom, TA (celkovú 

alkalitu) = celkový alkalimetrický obsah a/alebo TH (celkovú tvrdosť) = obsah vápenatých a horečných 

solí vo vode bazéna. Tieto dve hodnoty sú obyčajne podobné a najčastejšie sú vyjadrené vo 

francúzskych stupňoch (°F). Ak sú TA a TH rôzne, zvoľte priemernú hodnotu oboch meraní. Je dôležité 

zdôrazniť, že príliš mäkká voda (TA/TH<10°F) má výhodu, že zabraňuje tvoreniu vodného kameňa, 

zároveň však môže byť vysoko korozívna a jej hodnota pH je veľmi nestabilná. Naopak, príliš tvrdá 

voda (TH>35°F) má hodnotu pH, ktorá sa veľmi ťažko upravuje a je veľmi dráždivá pre pokožku 

a rýchlo by vytvárala vodný kameň na inštalácii. Preto sa doporučuje upraviť TA a TH použitím 

príslušných chemických prípravkov.  
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6.4. Kontrola pH 

 

pH alebo potenciál vodíka (potentiel Hydrogen) meria stupeň kyslosti vody. Jeho hodnota je medzi 0 

a 14. Roztok, ktorého pH sa rovná 7, je neutrálny. Ak je nižší ako 7, roztok je kyslý, ak je vyšší ako 7, 

roztok nazývame zásaditý (alebo alkalický). Pre pohodlie kúpajúcich sa, účinnosť úpravy vody 

a spoľahlivosť zariadenia má byť ideálna hodnota pH vody v bazéne udržovaná medzi 6,8 a 7,4. Voda 

kyslejšia (pH menej ako 6,8) dráždi sliznice, koroduje kovy a môže poškodiť plasty. Voda alkalickejšia 

(pH vyššie ako 7,4) môže byť tiež agresívna a výrazne redukuje účinnosť chlóru. Keď hodnota pH 

prejde z 7,2 na 8,2, percento aktívneho chlóru prejde zo 70% na 20%. 

 

Voľný aktívny chlór 

 
 

Na dosiahnutie najlepšej účinnosti úpravy vody salinátorom Zelia, je nevyhnutné udržiavať pH 

v rozmedzí ideálnych hodnôt 7 a 7,4. Dolu je pre informáciu tabuľka s ideálnymi dennými dobami 

produkcie v závislosti od objemu vody a hodnoty pH pri teplote 25°C. 

 

 Objem 

pH 40 m3 60 m3 80 m3 

6,8 2 hodiny 2 hodiny 50 minút 3 hodiny 50 minút 

7,0 2 hodiny 10 minút 3 hodiny 15 minút 4 hodiny 20 minút 

7,2 2 hodiny 30 minút 3 hodiny 40 minút 5 hodin 

7,4 3 hodiny 4 hodiny 30 minút 5 hodin 50 minút 

7,6 3 hodiny 40 minút 5 hodin 25 minút 7 hodin 15 minút 

7,8 4 hodiny 40 minút 6 hodín 50 minút 9 hodin 15 minút 
 
Keďže sa teplota vody počas sezóny mení, čas produkcie by sa mal podľa nej prispôsobiť. Toto 

prispôsobenie produkcie podľa teploty vody je zabezpečené automaticky v režime riadenom teplotou 

(P6/P7) 
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7. Prevádzka 
7.1. Napojenie na elektrické napätie 
 

Na kryte je spínač, ktorým sa salinátor zapne. Ak je napájací transformátor pod elektrickým prúdom, 

spínač sa rozsvieti. 

 

 
 
Ak je na na suchý kontakt pripojený automatický kryt bazéna, spínač nachádzajúci sa na boku skrinky 

má byť v polohe EXT aby umožňoval detekciu. Vždy je aj tak možné otočiť vypínačom na 100% a obísť 

informáciu o kryte bazéna a vynútiť tak produkciu, alebo dokonca do 25% rozdeliť produkciu 

štvornásobne bez ohľadu na polohu krytu. Ak nie je kryt pripojený, je možné udať, že bazén je 

prekrytý prepnutím do polohy „25%“. Prepínač potom musí byť prehodený späť ručne na „100%“, ak 

chcete vrátiť produkciu do normálu na „100%“. 

  

 

7.2. Ovládací panel 
 

Na paneli sa nachádza dvojčislicový multidisplay (teplota, programovanie, parametre a pod.) s tromi 

kontrolkami a 3 tlačítkami: 
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položka Popis 

Kontrolka 

 

« PRODUKCIA « (PRODUCTION) 
Off (vypnutá)keď produkcia nie je v režime fungovania (operating) 
Bliká, ak je produkcia v režime pausa/standby, alebo ak je cyklus ukončený, 
pred ďalším cyklom 
Permanentne on (svieti) ak prebieha produkcia 

Kontrolka 

 

« FLOW »(PRIETOK) 
Off (vypnutá) ak nie je detekovaný prietok vody celou 
Bliká, ak prebieha detekcia prietoku celou 
Permanentne on (svieti) ak je prietok detekovaný 

Kontrolka 

 

« COVER »(KRYT)/ »REDOX STATUS »(STAV REDOX) 
Off (vypnutá) ak je automatický kryt bazéna otvorený (alebo ak je suchý 
kontakt Redox analýzy otvorený) 
Bliká, ak prebieha detekcia  
Permanentne on (svieti) ak je kryt zatvorený (alebo ak je suchý kontakt Redox 
analýzy zatvorený) 

Tlačítko 
 

« TOP »(HORE)/ « MORE »(VIAC) 
Umožňuje zvyšovať, pohyb hore zobrazených parametrov alebo programov 

Tlačítko 
 

« BOTTOM »(DOLE)/ « LESS »(MENEJ) 
Umožňuje znižovať, pohyb dole zobrazených parametrov alebo programov 

Tlačítko 
 

« VALIDATION »(PLATNOSŤ)/ «OK »(OK) 
Umožňuje potvrdenie výberu programu 

 

7.3. Výber programu 
Program je vybratý po stlačení  tlačítka. Užívateľ má 5 sekúnd na zvolenie požadovaného 

programu (program bliká počas tejto doby) použitím tlačítiek  a  .  Zvoliť môžte z 10 rozličných 

programov. Ak je program zvolený, znovu stlačením tlačítka   potvrdíte výber. Ak chcete zastaviť 

činnosť , stačí iba znovu tento gombík stlačiť. OF sa zobrazí počas deaktivácie. 

 

Program Popis Poznámka 

P1 Produkcia 1 hodinu denne  

P2 Produkcia 2 hodiny denne  

P3 Produkcia 4 hodiny denne  

P4 Produkcia 8 hodín denne  

P5 Produkcia 12 hodín denne  

P6 Teplotou riadená produkcia (1-4 
hodiny denne) 

Produkcia sa automaticky zvyšuje s teplotou 
vody 

P7 Teplotou riadená produkcia (2-12 
hodín denne) 

 

P8 „shock“ (šoková) produkcia Salinátor pracuje 24 hodín (ak ide filtrácia) a vráti 
sa do predchádzajúceho režimu 

P9 Permanentná produkcia Salinátor pracuje permanentne (ak ide filtrácia) 

P10 Externe riadená produkcia (vyžaduje 
použitie regulátora (viď. 7,7) 

Salinátor pracuje ak je aktivovaný suchý kontakt 
Redox analyzéra (a ak ide filtrácia) 

V prípade výpadku prúdu sa vybraný program sa uloží, ale bude časovo rozdelený. Ak je program 

potvrdený, pripomenie sa alternatívne s teplotou vody. 
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7.4. Kontrola teploty 
V režimoch P6 a P7 ZLT30 automaticky prispôsobí čas produkcie chlóru podľa teploty vody. Užívateľ 

môže zvoliť medzi dvomi režmami kontrolovanými teplotou : 

- Prvý (P6) je pre „ekonomickú“ produkciu, špeciálne prispôsobený pre malé bazény. Čas 

produkcie bude medzi 1 až 4 hodinami denne. 

- Druhý (P7) je pre produkciu medzi 2 a 12 hodinami denne 

Čas produkcie sa mení úmerne k teplote vody ak sa táto teplota pohybuje: 

Program 15°C 17°C 20°C 22°C 25°C 30°C 

P6 1 hodna  2 hodiny 2 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 

P7 2 hodiny 3 hodiny + 1/2 6 hodín + 1/2 8 hodín + 1/2 11 hodín + 1/2 12 hodin 

 

7.5.Nízka teplota 
Potreba dezinfekcie je znížená, ak klesne teplota vody. Aby zbytočne salinátor neprodukoval, zastaví 

sa, ak teplota klesne pod 12°C a zobrazí T= . V šokovom režime (P8) produkuje aj pri nízkej teplote. 

 

7.6. Automatický kryt 

 Ak je ZLT30 pripojený k automatickému krytu, detekuje keď je kryt zatvorený, aktivuje sa 

kontrolka a zníži na štvrtinu navrhnutú produkciu chlóru. Znamená to, že riziko predávkovania 

a akumulácie chlóru sa zníži. Napr. ak je normálne nastavená produkcia na 8 hodín, tak sa zníži na 2 

hodiny, ak je kryt zatvorený.  

 

7.7. Redoxom riadená produkcia 
Dajte si pozor, aby ste nepoužili PR režim, ak nemáte RedOx regulátor. V tomto režime 

s externým regulátorom, vypínač napájacieho transformátora musí byť v polohe „EXT“. 

Tento režim (PR) znamená, že produkcia chlóru môže byť regulovaná podľa aktuálnych požiadaviek 

keď ZLT30 je pripojený na zariadenie, ktoré meria chlór alebo redox (predáva sa samostatne). Vstup 

na ZLT30 pre „ COVER(automatický kryt)“ je použitý pre pripojenie konektoru z meracieho zariadenia. 

Ak je hodnota RedOx alebo nameraného chlóru nižšia ako odporúčané množstvo, suchý kontakt 

analyzéra je zatvorený a ZLT30 je v režime produkcie (ak je filtrácia v režime chodu).   

 

7.8.Zobrazenie parametrov 
Môže byť užitočné zobraziť niektoré parametre, ktoré určujú spôsob, akým salinátor funguje. Tieto 

parametre je možné zobraziť stlačením tlačítiek  a . Pre identifikáciu týchto parametrov, 

ktorých hodnota je zobrazená, je pred nimi zobrazené „o“. 

Parameter Popis 

o 1 Zostávajúci čas elektrolýzy v hod., alebo minútach keď svieti bod medzi 2 číslicami 

o 2 Čas trvania elektrolýzy v hodinách od spustenia práve prebiehajúceho programu 

o 3 Čas trvania elektrolýzy v minútach od spustenia práve prebiehajúceho programu 

o 4* Prúd elektrolýzy (28 = 1A)* 

o 5* Úroveň produkcie (hexadecimálna hodnota)* 

o 6 Zostávajúca doba (minúty) prebiehajúceho cyklu. Ak je prestávka, bliká bod 
oddeľujúci dva symboly a počas reverzného chodu permanentne svieti  

o 7 Zobrazenie modelu (30=ZLT30) 

 Parametre vyhradené pre kontrolovanie, opravu a údržbu 
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Po 10 sekundách sa display automaticky vráti do normálneho režimu (pozor na zobrazenie teploty) 

 

7.9.Chybové hlásenia 
ZLT30 poskytuje užívateľovi hlásenia o možných chybách alebo poruchách. Chybové hlásenia sa 

striedajú s teplotou. 

hlásenie Farba svetla popis riešenie 

E0 oranžová Interná chyba (komunikácie 
medzi 2 integrovanými kartami) 

Skontrolujte pripojenie stienok medzi 2 
kartami, vo vnútri cely 

E1 bledomodrá Vnútorné prehriatie (viac ako 
80°C) 

Umožnite cele vychladnúť, alebo ju 
nainštalujte na chladnejšom nmieste 

E2 fialová Chyba merania teploty vody Skontrolujte pripojenie tepelného čidla 
vo vnútri cely 

E5 červená Veľmi nízka prúd/salinita Zmerajte salinitu, použite roztok na 
odstránenie usadenín na cele, pridajte 
soľ ako sa potvrdí nedostatok podľa 
potreby, môže o byť aj vzduch v cele, ak 
ho nasalo čerpaldo alebo bol vzduch v 
systéme 

E6 modrá Vysoký prúd/Vysoká salinita Zmerajte salinitu, doplňte čerstvú vodu, 
pozri časť o elektrolýze 

  

 

7.10.Vrátenie do nastavení z výroby (factory reset) 
Môže byť užitočné resetovať ZLT30. Treba urobiť: 

1. vypnite prívod prúdu pomocou ON/OFF tlačítka, ktoré je na napájacom transformátore 

2. počkajte 30 sekúnd 

3. stlačte  a podržte ho zatlačené 
4. znovu salinátor zapnite pomocou tlačítka ON/OFF na napájacom transformátore 
5. počkajte, kým cela neukáže štartovacie zafarbenie 

6. uvoľnite tlačítko  
7. uvidíte 88 na displeji sa opäť zobrazí zafarbenie, ktoré potvrdí, že zariadenie bolo vrátené 

do nastavení z výroby 
 

7.11.Zrýchlený režim 
Môže byť potrebné previesť testovanie, pre ktoré je treba urýchliť vnútorné hodiny na ZLT30. Vykoná 

sa to nasledovne: 

1. vypnite prívod prúdu pomocou ON/OFF tlačítka, ktoré je na napájacom transformátore 

2. počkajte 30 sekúnd 

3. stlačte tlačítko  a podržte ho zatlačené 

4. znovu salinátor zapnite pomocou tlačítka ON/OFF na napájacom transformátore 
5. počkajte, kým cela neukáže štartovacie zafarbenie 

6. uvoľnite tlačítko  
7. uvidíte td na displeji, ktoré potvrdí, že hodiny v zariadení sa zrýchlili 
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8.Starostlivosť 

8.1. Pridanie soli 
 

 

Ak hladina soli klesne pod 2,5g/l, je potrebné pridať soľ. 

 

Doporučuje sa používať špeciálnu soľ na bazény, ktorá obsahuje stabilizátory. Výrazne to zvýši 

výkonnosť salinátora 

 

Odporúčame skontrolovať hodnotu soli na začiatku sezóny a vrátiť ju na 4g/l. Podľa nameranej 

hodnoty soli sa pridajú nasledovné množstvá: 

Váha soli na pridanie (v kg) pe dosiahnutie 4g/l 

 

Pridať váhu soli v kg na dosiahnutie 4g/l: Napríklad, ak je v bazéne, ktorý má 40m3, nameraná 

hodnota soli 2,5g/l, treba pridať 60 kg soli, aby sa dosiahla hodnota 4g/l. 

 

8.2. Prezimovanie 
V zime, ak to klimatické podmienky dovolia, je možné udržať úpravu vody značným znížením 

frekvencie. Obyčajne stačí cyklus filtrácie 8 hodín každé dva týždne. Je však nevyhnutné naďalej 

kontrolovať hodnotu soli, aby bola bunka chránená pred aktivitou v málo slanej vode (<2g/l). 

 

V prípade použitia plachty alebo prikrývky, je chlór chránený od UV lúčov a potreba chlóru sa znižuje. 

Pri automatickej prevádzke a keď je kontakt prekrytia pripojený, ZLT30 automaticky zníži produkciu. 

Aby mohol ZLT30 pracovať so studenou vodou (menej než 18°C), môže byť nutné zvýšiť hodnotu soli 

na 5g/l. 

 

8.3. Čistenie cely 
Ak produkcia zostáva napriek správnej hodnote soli nízka, je vhodné skontrolovať stav cely a očistiť 

ju, ak je vidieť vodný kameň na platničkách. 

Táto operácia má byť vykonaná s veľkou opatrnosťou a je nevyhnutné, aby ste 

postupovali podľa pokynov, uvedených na balení použitej kyseliny. 

Na jej očistenie je vhodné uzatvoriť zátkou jeden koniec a z druhého konca naliať riedenú kyselinu 

(HCl na 10%). Nechajte kyselinu pôsobiť viacero hodín. 

NIKDY NEPRIDÁVAJTE VODU DO KYSELINY!!!  

VŽDY LEJTE KYSELINU DO VODY! 

Objem bazéna 
Nameraná hodnota 

20m3 40m3 60m3 80m3 

2,5g/l 30 60 90 120 

3g/l 20 40 60 80 

3,5g/l 10 20 30 40 
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B. Prehlásenie zhody 
 

Spoločnosť Bleu Electrique SAS (FR47403521693) prehlasuje, že Limpido XC2 
zodpovedá bezpečnostným požiadavkám (elektromagnetická kompatibilita)  

európskych smerníc 2006/95/CE a 2004/108/CE.  

                                                                                                   Emmanuel Baret 
                                                                                                                                          Marseille, 3. 8. 2015 

Pečiatka dodávateľa 

 
Dátum predaja:........................................................................ Číslo súpravy:....................................... 

 

 


