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Tekniska anvisningar SoftClean 50 v2.3SU

Läs noga igenom denna brukanvisning innan du installerar, tar i drift eller
använder produkten.

SoftClean 50: cell får under inga omständigheter utsättas för regelbundna sto-
ra vattenstänk. Om det finns inbyggda och/eller nedgrävda teknikenheter är
det särskilt rekommenderat att inte installera cellen på en lägre nivå än pool-
skimmern eftersom den regelbundet svämmar över vid bad.
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Viktig information:
SoftClean50 ger ett behagligt vatten utan klorlukt även om halten klor är högre än 
rekommenderat.
Det är lätt att lura sig på ett kristallklart vatten som ser bra ut för ögat. 
Det kan vara surt (lågt pH-värde) och/eller ha för hög klorhalt (>3 ppm). 
Därför är det mycket viktigt att du kontrollmäter klorhalt och pH-värde varje vecka och justerar 
vid behov.
Felaktigt pH-värde och för hög klorhalt bleker liner och skadar material i poolen.
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1. Förpackningens innehåll

• 1 Central (strömförsörjningsenhet) SoftClean 50

• 1 SoftClean50-cell

• 1 sats med 2 skarvkopplingar 1,5" för  50 mm rör

• 1 plastpåse innehållande

– 1 klammer för cellens kontaktdon

– 4 skruvar och 4 pluggar för fastsättning av strömförsörjningsenheten

– 2 packningar för skarvkopplingarna

2. Tekniska uppgifter

Matningsspänning 100–250V ~ AC 50/60Hz

Effektförbrukning 100 W (max 77 W)

Max behandlad volym Högst 50 m3

Rekommenderad salthalt 0,25%

Klorproduktion Högst 10 g/tim

Rengöring av cellen Automatisk genom polaritetsväxling

Max tryck (cell) 3 bar

Max flöde (cell) 15 m3/tim

Skyddsindex
Strömförsörjning: IP-44

Cell: IP-55

Totalmått

Strömförsörjningsenhet: 220 x 171 x 68 mm

Cell: 192 x 138 x 134 mm

Förpackningskartong: 383 x 230 x 164 mm

Montering

Strömförsörjning: Fastsättning på vägg (4 skru-
var/plugg ingår)

Cell: På PVC-rör, 50 mm i diameter(skarvkopp-
lingar 1,5" ingår)

Vikt
Strömförsörjning: 1,04 kg/Cell: 1,08 kg

Full kartong: 2,8 kg

www.folkpool.se
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3. Sprängskiss
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Tekniska anvisningar SoftClean 50 v2.3SU

Pos. Referens Beteckning Kvantitet

- SF160102 KOMPLETT SC50-CELL -

1 SF160154
HUVSATS + SC50-KABLE/RESERVDEL TILL ZELIA
ZLT

1

2 MPET06N5 FRAMSIDA SOFTCLEAN V. SC-CELL 1

3
SATS MED RESERVPLATTOR SC50/MED FLÖDES-
BRYTARE, TEMPERATURGIVARE

1

4 SF160152 FLÖDESBRYTARE ZELIA-CELL/MED MAGNET 1

5 MPTE0150 BEHÅLLARE ZELIA-CELL/ABS GENOMSKINLIG 1

6 MPTE0151 FÖRSLUTNINGSRING ZELIA/ABS RAL 7031 1

7 SF160153 SATS MED 2 ZELIA-SKARVAR 1 sats med 2

8 MPCS01L3
O-RING Ø107,32 TORUS 5,33 / O-RINGAR 70 IRHD
EPDM

1

9 MPCS01L4 O-RING Ø91,67 TORUS 3/EPDM CELL-LINA 1

10 SF1100A6
CI_ZILIAFOND_UTR_ZLT/GRUNDKORT FÖR
ZELIA-CELL

1

11 SF1100A7 CI_ZILIAFF_UTR_ZLT/DISPLAYKORT FÖR ZELIA 1

4. Beskrivning

4.1. Elektrolysprincipen
Vid elektrolys av saltvatten produceras underklorsyra (HClO). Detta kraftigt verkande desinfek-
tionsmedel eliminerar bakterier och omvandlas därefter till salt (NaCl) igen.

Den mängd klor som krävs för att desinfektera en pool beror på flera faktorer som temperatur, 
badbelastning och pH värde mm. 

Därför är det viktigt att du som användare anpassar produktionen av klor mot er pools 
specifika beov.

Testa klorhalten varje vecka, helst med fotometriskt testinstrument för korrekt resultat och 
anpassa produktionen med tillgängliga program.

Som en säkerhet producerar SoftClean 50 bara klor när flödesvakten detekterar vattencirkulation i 
cellen.

SoftClean producerar endast klor när cirkulationen är igång. Vi rekommenderar att låta 
cirkulationen arbeta dygnet runt.

www.folkpool.se
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Produktionstiden uppdelad i cykler om två perioder (normal och inverterad) som alternerar 
elektrodernas polaritet. Denna polaritetsväxling gör att man undviker kalkbeläggningar på 
elektroderna.

En produktionscykel består av fyra faser:

1. Fas 1, normal produktion (positiv)

2. Fas 2, vila

3. Fas 3, produktion i inverterade läge (negativ)

4. Fas 4, vila

I slutet av en filtreringsperiod upphör SC50:s produktion och när filtreringen startar igen återupptas
cykeln exakt där den avbröts.

Den största fördelen med detta funktionssätt är att den normala och den inverterade produktionstiden
blir exakt lika lång (även vid strömavbrott) och därmed säkerställs bästa möjliga avkalkning av
cellen (en garanti för produktionskvalitet och lång livslängd för utrustningen).

4.2. Presentation av SoftClean 50
Vi har utvecklat ljuselektrolysen. Den kompakta ljuselektrolysutrustningen med salt från Zelia be-
står av en genomskinlig cell vars färg skiftar i förhållande till vattnets salthalt och temperaturen i
poolen (patenterad metod).

När användaren öppnar teknikenheten får han eller hon omedelbart information om behandlingsen-
hetens status och vattenkvaliteten:

• Produktionsstopp, färg i förhållande till vattnets temperatur

www.folkpool.se
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Tekniska anvisningar SoftClean 50 v2.3SU

• Produktion pågår, färg i förhållande till salthalten

En effektiv och optimal produktion i förhållanden till vattnets temperatur, som begränsas när den
automatiska pooltäckningen är stängd. Åtta valfria produktionslägen

En kompakt och hållbar cell i ett stycke med hela titanplattor.

Den är kompakt för att kunna installeras i trånga utrymmen.

Automatisk rengöring av cellen genom polaritetsväxling.

Ökad säkerhet genom inbyggd flödesdetektering.

Installeras på några minuter. Lätt att ansluta med kopplingsdon.

Särskilt anpassad för nedgrävda tekniklokaler.

I termostyrt läge anpassas produktionstiden till temperaturen.

5. Installation

5.1. Installation av cellen
Cellen till SoftClean 50  monteras på en rörledning som är 50 mm i diameter med medföljande 
skarvkopplingar. Den monteras efter filtreringen (filtret) och ska installeras horisontellt, annars 
fungerar inte flödesvakten optimalt.

Installera gärna en bypass, obligatoriskt vid flöde över  15 m3/tim för att kunna kontrollera flödet i 
cellen. En annan fördel är att cellen kan demonteras med bibehållen cirkulation.

www.folkpool.se
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Tekniska anvisningar SoftClean 50 v2.3SU

Var särskilt uppmärksam på i vilken riktning vattnet passerar så att flödesvak-
ten kan detektera flödet på rätt sätt!

5.1.1. Installation på rad

SoftClean 50:s cell får under inga omständigheter utsättas för regelbundna 
stora vattenstänk. Om det finns inbyggda och/eller nedgrävda teknikenheter 
är det särskilt rekommenderat att inte installera cellen på en lägre nivå än 
pool-skimmern eftersom den regelbundet svämmar över vid bad.

www.folkpool.se
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5.1.2. Installation med förbikoppling

SoftClean 50:s cell får under inga omständigheter utsättas för regelbundna sto-
ra vattenstänk. Om det finns inbyggda och/eller nedgrävda teknikenheter är
det särskilt rekommenderat att inte installera cellen på en lägre nivå än pool-
skimmern eftersom den regelbundet svämmar över vid bad.

www.folkpool.se
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5.2. Elanslutning

Vid installation av denna produkt kan du utsättas för elstöt. Vi tillråder starkt
att du anlitar en behörig person. Felaktig installation kan medföra fara för dig
och bestående och oåterkalleligen skada produkten och den utrustning som är
ansluten till denna.

Av säkerhetsskäl och enligt standarden NF C15-100 ska SC50:s strömförsörj-
ningsenhet installeras

• antingen över 3 m 50 från poolkanten; Avståndet inbegriper kringgåendet
av hinder – om SC50:s strömförsörjningsenhet är installerad bakom en vägg
mäts sträckan för att ta sig runt väggen och fram till enheten;

• eller i ett nedgrävd maskinrum i poolen omedelbara närhet.
Luckan till den-na lokal måste öppnas med ett verktyg.

Centralen klarar vattenstänk men får inte placeras där den kan översvämmas. För att centralen 
ska vara vattentät måste lockets fyra skruvar dras åt väl. SC50:s strömförsörjningsenhet ska 
placeras på ett plant och stabilt underlag och fästas vid väggen med hjälp av de pluggar och 
skruvar som medföljer.

5.2.1. Strömförsörjning

Centralen (strömförsörjningsenheten) levereras med 2 m lång kabel med en europeisk kontakt . 
Den ska matas med 120 V eller 230 V, enfas 50 Hz eller 60 Hz, och skyddas med en 30 mA 
jordfelsbrytare med tillräcklig styrka (minst xxA). Matningskabelns diameter måste vara anpassad 
till den totala längden.

Strömförsörjningen måste vara permanent och får under inga omständigheter
styras av poolens filtreringspump.

www.folkpool.se
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5.2.2. Kontakt för redoxstyrning med SmartSalt eller kontakt för poolöverdrag

Kontakten måste vara en potentialfri torrkontakt. Ett anslutningsfel kan 
allvarligt skada apparaten.

5.2.3. Anslutning av cellen

Anslut cellen till sidokontaktdonet och spärra med en metallklämman.

www.folkpool.se
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6. Drifttagning

Först efter att ha gjort regelbundna vattenanalyser kan du anpassa apparatens
parametrar.

Apparaten tas i drift genom att noga följa etapperna nedan.

De kemikalier som används i pooler är mycket frätande och kan påverka hälsan
och miljön negativt.

Dessa medel bör hanteras varsamt och förvaras i anpassade utrymmen.

6.1. Stabiliseringsmedel
Cyanursyra (Klorbalans) skyddar kloret från att förstöras av solen ultravioletta strålar (UV). Vid 
stark solsken försvinner den det mesta av det fria kloret på några timmar. Om ni har problem att 
hålla tillräcklig klorhalt i poolen trots ökad produktion så kan Klorbalans (cyanursyra) doseras. 
Är vattnet rent och ni kan mäta klorhalt på >1 ppm på morgonen så är desinficeringen 
tillräcklig. Vid ökad badbelastning kan program P8 väljas för tillfälligt ökad produktion.       
Obs! dosera endast klorbalans vid behov, överdosera ej, för hög halt cyanursyra minskar klorets 
effekt.

Rekommenderad halt max 30 ppm, ej mer. Cyanursyra kan endast reduceras genom att byta ut 
vattnet i poolen. Vid cyanursyrahalt på 50 ppm måste hälften av vattnet bytas ut.

6.2. Kontroll av salthalten

SoftClean 50 är utformad för att fungera med en salthalt på 0,15-0,35%vid 25°C.

Max och min salthalt beror på vattnet temperatur (se tabell nedan).
För en pool som håller mellan 25-30°C så är salthalt på ca 0,25% bra.

Kontrollera salthalten med Teststrips för salthalt.
Salthalt kan anges i olika enheter. 1 g/ liter = 0,1% = 1 000 ppm

Om salthalten är för hög eller för låg, avbryter SC50 produktionen.  Om produktionen stannar så 
bör man först kontrollera att cellen är korrekt ansluten.

Vattnets konduktivitet är proportionell mot salthalt men beror även på temperatur, i förhållandet 
2,2 % per grad Celsius.

Salthalt (%) 10°C 15°C 20°C 25°C 30° 35°C 40°C

Lägst 0,23% 0,21% 0,18% 0,15% 0,12% 0,10% 0,07%

Idealisk 0,42% 0,38% 0,34% 0,30% 0,26% 0,22% 0,18%

Högst 0,52% 0,46% 0,41% 0,35% 0,30% 0,24% 0,19%

www.folkpool.se
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6.3. Kontroll av total alkalinitet
Vid installation så är det viktigt att kontrollera vattnets Alkalinitet och justera vid behov. 
Rekommenderad Alkalinitet (TA) är 80-160 ppm. 

För låg alkalinitet <80 ppm gör pH-värdet instabilt och höjs med preparatet Höj 
Alkalinitet. 

6.4. Kontroll av pH-värdet

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-värdet 7 är neutral. Lägre värden är sura och de 
med högre värden kallas basiska eller alkaliska. I poolen ska vattnets pH-värde ligga på 7,2-7,6 för 
att vattnet ska vara skönt att bad i, behandlingen vara effektiv och installationen driftsäker. 
Ett surt vatten (pH < 7) är aggressivt för slemhinnor, gör att metalldelar korroderar och kan 
skada plasten (pooldukar). Ett alltför basiskt vatten (pH>7,6) kan också vara aggressivt 
(frätande) och minskar i hög grad klorens verkan. 
När pH-värdet ökar från 7,2 till 8,0 minskar den aktiva klorets effekt från 65 till 22 procent.

Kontrollmät pH-värdet varje vecka och justera vid behov

Produktionstiden måste anpassas eftersom vattnets temperatur varierar under säsongen. Denna an-
passning av produktionen i förhållande till temperaturen regleras automatiskt av SC50 i 
termostyrda driftlägen (P6/P7)

www.folkpool.se
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7. SoftClean 50 central (strömförsörjningsenhet)

7.1. Strömförsörjningsenhet

SoftClean startas med hjälp av strömbrytaren på strömförsörjningsenheten. När den är 
spänningssatt tänds strömbrytaren.

Om en kontakt för poolöverdrag är ansluten till enheten ska omkopplaren på sidan av en-heten 
vara i läget EXT för att kunna detektera pooltäckningen. Det är möjligt att sätta omkopplare på 
100 % för att ignorera informationen om övertäckning av bassängen och forcera nominell pro-
duktion, eller i läget 25 % delas produktionen med fyra utan hänsyn till övertäckningsstatusen.

25% läget kan användas när poolen inte används lika mycket, exempelvis i slutet av säsongen när 
värmaren stängts av inför vinterstängning.

www.folkpool.se
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7.2. Kontrollgränssnitt

Gränssnittet består av en tvåsiffrig flerfunktionsdisplay (temperatur, programmering, parametrar
m.m.) med tre kontrollampor och tre knappar.

Del Beskrivning

Kontrollampa

PRODUKTION

Släckt om produktionen inte är i funktion

Blinkar om produktionen är pausad eller om cykeln är avslutad, före nästa
cykel

Lyser med fast sken om produktionen pågår

Kontrollampa

FLÖDE

Släckt om inget flöde detekteras

Blinkar om flödesdetektering pågår (tidsutlösning)

Lyser med fast sken om flöde detekteras

Kontrollampa

ÖVERTÄCKNING/REDOX-STATUS

Släckt om pooltäckningen är öppen (eller om RedOx servokontakt är öp-
pen)

Blinkar om detektering pågår (tidsutlösning)

Släckt om pooltäckningen är stängd (eller om RedOx servokontakt är
stängd)

Knapp 
UPP/PLUS

Stegvis rulla upp parametrar eller program

Knapp 
NER/MINUS

Stegvis rulla ner parametrar eller program

Knapp 
GODKÄNNA/OK

Godkänna val av program

www.folkpool.se
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7.3. Välja ett program

Välja ett program efter att tryckt på knappen . Du har 5 sekunder på dig för

att välja program (programmet blinkar under tiden) med hjälp av knapparna  och .

Du kan välja mellan 10 olika program. När du har valt ett program, tryck igen på knappen 

för att godkänna valet. Stoppa funktionen genom att trycka en gång till på samma knapp. OF visas 
när den avaktiveras.

Program Beskrivning Kommentarer

P1 Produktion 1 tim/dygn

P2 Produktion 2 tim/dygn

P3 Produktion 3 tim/dygn

P4 Produktion 8 tim/dygn

P5 Produktion 12 tim/dygn

P6
Termostyrd produktion (1–4 tim
per dygn)

Produktionen ökar automatiskt med sti-
gande vattentemperatur

P7
Termostyrd produktion (2–12 tim
per dygn)

P8 Chock-produktion

Elektrolysen fungerar i 24 tim (Under för-
utsättning att filtreringen är igång) och se-
dan går tillbaka till det föregående pro-
grammet

P9 Permanent produktion
Elektrolysen fungerar permanent (när fil-
treringen är igång)

PA
Styrd produktion. Kräver en regu-
lator (se 7.7)

Elektrolysen fungerar när servokontakten
är aktiverad (om filtreringen är igång)

Vid strömavbrott sparas det valda programmet, men förskjuts.

När ett program har godkänts visas det tillsammans med vattentemperaturen.

www.folkpool.se
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Poolens volym, temperatur och framförallt badbelastning avgör vilket program som är lämpligt för er.

För pooler upp till 40 m3 så är det ofta bra att börja med program P6. Det tar lite tid att hitta rätt 
program och ni kommer att märka att klorhalten varierar beroende på när på dygnet ni testar vattnet. 
Testa klorhalten på morgonen, har ni >1 ppm klor så har ni som regel fullgod desinficering. Testar ni 
på kvällen efter en hel dags badande så kan klorhalten i bassängen vara nere på 0 men om ni mäter vid 
inloppen så kan ni oftast mäta klorhalt.
Mäter ni ofta över 3 ppm klor så har ni för hög produktion. Sträva efter att ligga på ca 1 ppm klor på 
morgonen och använd program P8 vid tillfälligt hög badbelastning.
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7.4. Termostyrning

I driftlägena P6 och P7 anpassar SC50 automatiskt klorproduktionstiden i förhållande till vatten-
temperaturen. Användaren kan välja mellan två termostyrda lägen.

• Det första läget (P6) ger en energisnål produktion som är särskilt anpassad för mindre bassänger.
Produktionstiden är 1–4 timmar per dygn.

• Det andra läget (P7) möjliggör 2–12 timmars produktion per dygn.

Produktionstiden varierar proportionellt i förhållande till vattentemperaturen.

Program 15°C 17°C 20°C 22°C 25°C 30°C

P6 1 timme 2 timmar 2 timmar 3 timmar 3 timmar 4 timmar

P7 2 timmar 3 1/2 timmar 6 1/2 timmar 8 1/2 timmar
11 1/2 tim-
mar

12 timmar

7.5. Låg temperatur

Behovet av desinficering minskar kraftigt när vattentemperaturen sjunker. För att inte utnyttja elekt-
rolyscellen i onödan upphör apparatens produktion när vattentemperaturen understiger 12°C och 
visar t= (cellen blinkar med vitt sken). Detta gäller inte programmet för chock-produktion (P8).

7.6. Automatisk övertäckning

I de fall SC50 är kopplad till automatisk pooltäckning, aktiveras kontrollampan när övertäckningen

detekteras  och delar den planerade klorproduktionstiden med fyra. Denna funktion

gör det möjligt att minska risken för överproduktion av klor.. Om t.ex. den planerade 
produktionscykeln ska pågå i åtta timmar, förkortas produktionstiden till två timmar när poolen är 
övertäckt.

7.7. Produktion som styrs av SmartSalt redoxstyrning

SoftClean 50 kan styras av redoxstyrning SmartSalt som reglerar produktionen 
av klor. Obs: driftläget PA får endast användas om det finns en SmartSalt 
RedOx-styrning installerad . I detta driftläge med extern styrning med 
SmartSalt  ska strömförsörjningens omkopplare
placeras på ”EXT”.

I driftläge (PA) kan produktionen av klor regleras i förhållande till det verkliga behovet om SC50 
är kopplad till redoxstyrning SmartSalt (säljs separat). SC50:s övertäckningsingång används då för 
att ansluta mätapparatens torrkontakt. När redoxvärdet understiger inställt börvärdet stängs 
kontakten och SC50 producerar tills rätt redoxnivå har uppnåtts. Kräver att cirkulationen är i drift.

www.folkpool.se
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7.8. Visning av parametrar

Det kan vara bra att visa vissa parametrar som påverkar apparatens funktion. Du kan rulla fram 

dessa parametrar genom att trycka på knapparna  och . För att identifiera parametern 

visas numret växelvis med ett föregående o.

Parameter Beskrivning

o1
Resterande elektrolystid i timmar, eller i minuter när punkten mellan de två
displayerna är tänd.

o2
Avverkad elektrolystid i timmar, eller i minuter när punkten mellan de två
displayerna är tänd (sedan det pågående programmet startade).

o3* Elektrolysström (2.0 = 2,0A) som passerar genom plattorna.

o4*
Konduktivitet (mS/cm) (endast som vägledning): Detta värde beräknas i för-
hållanden till spänningen, strömmen och temperaturen med en ny cell som te-
oretisk grund (tar inte hänsyn till plattornas slitage).

o5(kan ändras)
Vattnets hårdhet ska fyllas in för en optimal beräkning av cyklerna för polari-
tetstväxling (se avsnittet Vattnets hårdhetsgrad).

o6 Modell-id (50=ZLT50).

o7(kan ändras) Önskad produktionsnivå (se avsnittet Produktionsnivå).

o8 Elektrolysspänning (volt) fysiskt på plattorna.

* parameter reserverad för diagnostik, reparation.

Efter 10 sekunder återgår visningen till normal funktion (standby: visning av standard- och drift-
temperatur)
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7.9. Vattnets hårdhetsgrad

Rekommenderad Total Hårdhet (TH) i poolvatten är ca 200 ppm ("kalkhårdhet”). För låg hårdhet 
<150 ppm kan skada material i poolen. För hög hårdhet >400ppm ger problem med 
kalkbeläggningar i cellen som kan behöva rengöras manuellt med syra. Se avsnitt 8.3 Rengöring 
av cellen.

SoftClean 50 har inbyggd rening av cellen genom polvändning. För att optimera cellens livslängd 
så kan du ställa in värdet för ditt vattens hårdhet enligt tabellen nedan så får du den bästa 
kompromissen mellan automatisk rengöring och cellens livslängd. Börja med att mäta vilken 
hårdhet ditt poolvatten har. Flera testset kan mäta total hårdhet för bäst noggrannhet så bör du 
mäta med fotometriskt testinstrument eller lämna in vattenprov för analys. Folkpools butiker kan 
erbjuda detta.

Gör så här för att reglera denna parameter:

1.

Tryck på knapparna  och  tills o5 försvinner.

2.
Godkänn med knappen .

3.
Justera parametern (se tabellen nedan) med hjälp av knapparna  och .

4.
Godkänn med knappen .

Vattnets hårdhetsgrad
Värde som ska fyllas 
i för parametern o5

Cykeltid

Mycket mjukt (<70 ppm) h1 6 tim 32 min

Mjukt 70-150 ppm H2 5 tim 28 min

Ganska mjukt 150-200 ppm h3 4 tim 24 min

Ganska hårt 200-300 ppm h4 3 tim 20 min

Hårt 300-400 ppm h5 2 tim 16 min

Mycket hårt >400 ppm h6 1 tim 12 min

Efter 10 sekunder återgår visningen till normal funktion (standby: visning av standard- och drift-
temperatur)
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För hög hårdhet över 400 ppm kan ge problem med kalkutfällningar. 
Preparatet AntiKalkMetall kan reducera hårdheten.
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7.10. Produktionsnivå

Mängden producerad klor begränsas av den dagliga filtreringstiden (eftersom elektrolysen styrs av 
pumpens funktion via flödesdetektorn). Vid brist på klor bör du först och främst kontrollera att den 
dagliga filtreringstiden är tillräcklig. Det är också möjligt att ändra produktionsnivån. Genom att 
minska produktionsnivån om den är för hög (mindre poolvolym, låg badbelastning) kan du öka 
cellens livslängd. Om standardproduktionen uppenbarligen är för låg kan du öka produktionsnivån 
för att producera mer klor men detta kommer att förkorta cellens livslängd.

Gör så här för att reglera denna parameter:

1.
Tryck på knapparna  och  tills o7 visas.

2.
Godkänn med knappen .

3.
Justera parametern (se tabellen nedan) med hjälp av knapparna  och .

4.
Godkänn med knappen .

Önskad produktionsnivå Värde som ska fyllas i för parametern o7

Minimal (50 %) n3

60 % n4

75 % n5

90 % n6

Nominell (100 %) (standardinställning i fabri-
ken)

n7

110 % n8

Maximal (125 %) n9

Efter 10 sekunder återgår visningen till normal funktion (standby: visning av standard- och drift-
temperatur)
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7.11. Felmeddelanden

SoftClean 50 ger användaren indikationer för att kunna förebygga eller diagnostisera ett fel. 
Meddelandena visas växelvis med vattentemperaturen.

Medde-
lande

Cellen
blinkar

Beskrivning Åtgärd

E0 Orange
Internt fel (kommuni-
kationsfel mellan två 
kretskort)

Kontrollera anslutningen mellan den två korten
inuti cellen

E1 Ljusblå
Intern överhettning
(>85°C)

Låt cellen svalna eller installera cellen på en 
svalare plats

E2 Violett
Felmätning av vatten-
temperatur

Kontrollera temperaturgivarens anslutning inuti
cellen.

E5 Blå
För stark ström/för 
mycket salt

Kontrollera salthalten 

Byt ut en del av vattnet.

Se nedan ang avbrott i cirkulationen. 

E6 Röd
För svag ström/för lite
salt

Kontrollera salthalten

Avkalka cellen med utspädd syra

Tillsätt salt efter att ha kontrollerat att det behövs
mer salt.

Se avsnittet om elektrolys.

Detta fel kan bero på att det kommit in luft i cel-
len efter en avaktivering av filtreringspumpen el-
ler ett luftintag i systemet.

t= Vit Temperatur < 12°C Detta är inte ett fel. Se avsnittet Låg temperatur.
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Observera att korta avbrott på filtreringspumpen eller på strömförsörjningen till apparaten 
(avstängning mindre än 1 minut) kan orsaka ett oavsiktlig fel och indikera E5 eller E6 (som 
“brist på salt” eller “för mycket salt”). Detta fel påverkar inte enhetens säkerhet men stänger av 
klorproduktionen.
Om du får meddelande E5 eller E6  så ska du först prova att stänga av strömförsörjningen till 
enheten (grön knapp på strömförsörjningen) i 5 minuter och sedan slå på den igen. Denna åtgärd 
kan vara tillräcklig för att rätta till felet. Om felet kvarstår måste du kontrollera salthalten med 
testset för salt och justera till ca 0,25% salthalt innan omstart. För hög eller för låg salthalt slår av 
produktionen.

STÄNG AV VID BACKSPOLNING
Stäng av SoftClean 50 när du backspolar filtret för att unvika oavsiktligt flödesfel som kan larma 
för fel salthalt.

Felkod E5 eller E6 på grund av avbrott i cirkulationen
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7.12. Nollställning

Det kan bli nödvändigt att nollställa SC50. Gör på följande sätt:

1. Bryt strömmen till elektrolysutrustningen med på/av-knappen på strömförsörjningsenheten.

2. Vänta i ca 30 sekunder.

3.
Tryck på knappen  och håll den intryckt.

4. Sätt på elektrolysutrustningen med på/av-knappen på strömförsörjningsenheten.

5. Vänta tills cellen har rullat genom färgerna vid start,

6.
Släpp upp knappen ,

7. 88 visas och cellen rullar genom färgerna på nytt för att bekräfta nollställningen av apparaten.

7.13. Accelerationsfunktion

För att genomföra tester kan det vara nödvändigt att påskynda SC50:s interna klocka. Gör på föl-
jande sätt:

1. Bryt strömmen till elektrolysutrustningen med på/av-knappen på strömförsörjningsenheten.

2. Vänta i ca 30 sekunder.

3.
Tryck på knappen  och håll den intryckt.

4. Sätt på elektrolysutrustningen med på/av-knappen på strömförsörjningsenheten.

5. Vänta tills cellen har rullat genom färgerna vid start,

6.
Släpp upp knappen ,

7. td visas för att bekräfta påskyndandet av apparatens klocka.
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8. Underhåll

8.1. Tillsätta salt

När saltnivån är för låg och understiger 2 g/l är det nödvändigt att fylla på saltnivån i bassängen. 

Det är rekommenderat att använda poolsalt.

Vid varje vårstart ska du kontrollera salthalten och vid behov justera den till 0,25-0,3%. 
I förhållande till uppmätt salthalt ska följande mängder salt tillsättas:

Salt (kg) som ska tillsättas för att nå 0,3% :

Uppmätt salthalt/bas-
sängens volym

20 m3 40 m3 60 m3

0,15% 30 kg 60 kg 90 kg

0,20% 20 kg 40 kg 60 kg

0,25% 10 kg 20 kg 30 kg

Om den uppmätta salthalten t.ex. ligger på 0,15% ska du tillsätta 60 kg salt för att nå en halt på 
0,3% i en 40 m3 bassäng

8.2. Under vintern

När poolen vinterstängs så ska cellen tömmas på vatten för att undvika frysskador. 

Det är mycket viktigt att kontrollera klorhalten innan vinterstänging. Om klorhalten är för hög, 
över 3 ppm, så måste den sänkas innan poolen vinterstängs. För hög klorhalt bleker linern och 
skadar annat material i poolen. Preparatet Antiklor kan användas för att sänka klorhalten.

8.3. Rengöring av cellen

Om produktionen är liten trots rätt salthalt bör cellens skick kontrolleras.
Skruva loss cellen och kontrollera om det finns synliga kalkavlagringar på plattorna i cellhuset. 
Kalkavlagringar avlägsnas genom att tvätta cellen med syra. Täpp för ena änden, Folkpools 
expanderplugg kan användas, och häll i utspädd saltsyra <10%("brukslösning"). Låt syran verka 
1-3 timmar tills kalkavlagringarna släpper. Iakttag försiktighet, skydda ögon och händer.
Som alternativ till saltsyra kan Sänk pH användas, blanda 1 dl Sänk pH i 10 dl varmt vatten och
häll i när pulvret är upplöst.
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A. Försäkran om överensstämmelse

Företaget Bleu Electrique SAS (FR47403521693) förklarar härmed att 
produkten SoftClean 50 uppfyller kraven på säkerhet och elektromagnetisk 

kompatibilitet i de europeiska direktiven 2006/95/EG och 2004/108/EG.

Emmanuel Baret

Marseille, den 15/01/2019

Distributörens stämpel

Försäljningsdatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partinr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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