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Kassering av apparaten – miljöskydd:

Enligt kraven i direktivet WEEE – 2002/96/EC (om elektriskt och elektroniskt avfall) måste 
förbrukade elektriska och elektroniska produkter avfallshanteras avskilt från vanligt 
hushållsavfall för att främja återanvändning och återvinning, och även för att begränsa 
mängden avfall som ska hanteras och på så sätt minska trycket på soptipparna.

När denna produkt tjänat ut, se till att du följer lokala regleringar för avfallshante-
ringen. Släng inte bort produkten, utan ta den till en särskild insamlingscentral för 
elektriskt och elektroniskt avfall och/eller rådfråga handlaren när du köper en ny 
produkt.
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Innehåll

Tack för att du valt saltvattenklorinatorn ZODIAC TRi till underhållet av din pool.
Framöver kommer din pool att ge dig avkoppling och välbefinnande utan att du behöver behandla den för 
hand. Saltvattenklorinatorn TRi håller vattnet rent, kristallklart och naturligt vatten genom hela säsongen.
Vi rekommenderar dig att läsa denna broschyr noggrant innan du installerar och använder saltvatten
klorinatorn TRi.
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Förpackningens innehåll
a. 1 styrkonsol för TRi med en hankontakt, format AUS
b. 1 TRicell med skruvkopplingar
c. 1 vägghållare med fästsats
d. 2 satser häftbara diameteradaptrar (2 x 50 mm diameter och 2 x 1,5“ diameter – engelsk version)
e. 1 flödessensorsats (sensor, adapter och kontakt)

1

2 Rekommendationer
Viktig information:
DU MÅSTE LÄSA DENNA INFORMATION FÖRE INSTALLATIONEN. DU BÖR ALLTID LÄSA INSTAL-
LATIONSANVISNINGARNA INNAN ENHETEN TAS I DRIFT. VI REKOMMENDERAR DIG ATT SPARA 
INSTALLATIONSANVISNINGARNA.

Zodiac sätter säkerheten främst

Vi på Zodiac tar säkerheten på allvar. Var alltid försiktig när du använder elektriska apparater och följ anvisning
arna noga. Annars finns risk att du drabbas av allvarliga och kroniska skador, elstötar eller drunkning.

Allmänna varningar

Zodiac saltvattenklorinatorer är endast avsedda för simbassänger i hemmet. Annan användning kan påverka 
funktionen och göra garantin ogiltig. 

Om en klorgenerator används utan att vatten strömmar genom cellen kan brandfarliga gaser samlas och orsaka 
brand eller explosion.

Håll utrustningen utom räckhåll för barn.
En skadad försörjningskabel bör endast bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad servicepartner eller en elektriker. 

Vid installation och användning av denna elektriska utrustning måste alltid de grundläggande säkerhetsåtgär
derna observeras.

a

c

e

b

d
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Innan installationen görs måste all ström kopplas från. 
Anslut till en krets som är skyddad med jordfelsbrytare. 
Service på utrustning från Zodiac bör endast utföras av kvalificerade och behöriga experter på pooler.

Barnsäkerhet

Barn bör inte tillåtas använda eller utföra underhåll på denna produkt.

Ingen, särskilt inte barn, får sitta, kliva, luta sig eller klättra på något av poolens manöversystem. 
För att garantera barnens säkerhet bör alla komponenter i poolens manöversystem sitta minst 3,5 meter från 
poolen. 
 

Elektrisk fara

Zodiac TRi Power pack får inte komma i kontakt med vatten och bör installeras minst 3,5 meter från inner
väggen på din pool.

Om en vattenbrist upptäcks stänger enhetens elektroniska flödesbrytare av systemet. Om den elektroniska 
flödesbrytaren manipuleras kan personskada eller skador på cellen uppstå.

Installationstips
Följande steg hjälper dig att komma igång med din TRi saltvattenklorinator.

VARNING
Produkten måste installeras av en erfaren poolspecialist.

3.1   Installera styrkonsolen till TRi

1. Hitta en lämplig plats att montera styrkonsolen på. Den bör inte installeras mer än 1,8 meter från cellen 
(maximal längd för cellens kabel). Allra bäst är att montera den i en filterbox som är torr och ventileras. 

VARNING! Om styrkonsolen fixeras mot en stolpe måste en vattentät panel sättas bakom styrkonsolen, 
minst 350 mm bred och 400 mm hög.

2. Använd de medföljande skruvarna och montera fästet tätt mot väggen och placera styrkonsolen på det. 
Anslut enheten men slå inte på nätspänningen.

3
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3.2    Installera TRi-cellen

VARNING! Cellen bör alltid vara den sista enheten som placeras på poolens returrör (se diagram ovan).

1. Se till att cellen placeras VÅGRÄTT. Vattenflödet ska helst gå från den elektriska anslutningen mot den 
motsatta sidan.

VIKTIG INFORMATION: 
- Cellen ska alltid helst installeras på en bypassledning. Denna montering är OBLIGATORISK om flödet 
är större än 20 m3/tim, detta för att förhindra laddningsförlust.
- Om cellen installeras på en bypass-ledning rekommenderar vi att en stoppventil monteras nedströms 
från cellen och inte en manuellt reglerad ventil. Detta förebygger alla risker för fel.

2. Använd medföljande skruvkopplingar för att fästa cellen mot rören. Om dina rör är 50 mm i diameter 
(DN50) bör du använda motsvarande häftbara PVCadaptrar (grå modell – den vita modellen är för engelsk 
modell med 1,5“rör). Om rören är 63 mm i diameter (DN63) ska de anslutas direkt till skruvkopplingarna.

3. När du drar kablar mellan styrkonsolen och cellen, anslut kablarna utifrån färgkoderna och montera sedan 
hättan.
(Obs! De två röda kablarna kan anslutas till vilken som helst av elektrodens röda terminaler.)

3.3   Installera flödessensorn

Flödessensorn och dess kontakt (DN 50 mm) MÅSTE installeras på rören nära TRicellen och uppströms 
från den.
- TRi-cell på en bypass: Flödesdetektorn MÅSTE installeras på cellens bypassledning mellan avstängnings
ventilen uppströms och själva cellen.
- TRi installerad i rad: Sensorn MÅSTE installeras alldeles före cellen och efter eventuella ventiler.

VARNING! Om dessa instruktioner inte följs kan cellen förstöras (se diagram)!

Rätt:

Fel:
  

VIKTIGT: Flödessensorn måste installeras i rätt riktning (pilen på den visar flödesriktningen). Se till att 
den placeras åt rätt håll på kontakten så att den kan hindra TRi-saltvattenklorinatorn från att arbeta 
när filtreringen inte är aktiv (när den röda lampan ”Flöde” är tänd finns inget flöde).
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3.4   Ansluta till styrkonsolen för TRi

Saltvattenklorinatorn Zodiac TRi är avsedd att fungera separat med en strömförsörjning på 220–240 V/AC, 
50 Hz.

ATT TÄNKA PÅ: Produkten MÅSTE måste installeras av en erfaren poolspecialist.

1. Standardanslutningar: Saltvattenklorinatorn TRi kan anslutas på två sätt:
 Direkt till poolens filtreringssystem (apparaten försörjs endast med ström när filtreringen är aktiv).
 Till en permanent strömkälla, eftersom en flödessensor finns (strömförsörjning som skyddas med en jord
felsbrytare på 30 mA).

2. Valfri anslutning: Om en pump ansluts direkt till TRiboxen (220–240 V/AC enfaspump, maximal förbruk
ning 9 A), anslut poolpumpen till uttaget under TRi med den medföljande hankontakten, format AUS (på så 
sätt kan TRitimern styra även filtreringstiderna).

3. När alla anslutningar gjorts och alla limningar är torra (vänta några timmar, beroende på vilken produkt 
som används) kan nätförsörjningen kopplas in igen och apparaten kopplas om till läge ”ON”.

3.5   Beskrivning av kontrollpanelen till TRi 

I diagrammet nedan visas vilka funktioner kontrollpanelen för TRi har:

1 – LCDskärm
2 – ”Meny”knapp för att öppna menyn
3 – ”Bläddra”knapp (upp/ner) för klorproduktion och menynavigering
4 – ”Välj”knapp för att bekräfta val
5 – ”Boost”knapp (med motsvarande blå lampa) 
6 – ”On/Off”knapp
7 – ”Low”knapp (med motsvarande blå lampa)
8 – Röd ”Flöde”lampa, skydd mot bortfall av flöde
9 – Blå produktionsindikering, ”Power”
10 – Orange salthaltsindikering, ”Salt”
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3.6   Ändra språk

Saltvattenklorinatorn TRi levereras från fabriken med franska som inställt språk.
Denna inställning kan enkelt ändras via produktens huvudmeny.

För att ändra språk:

Slå på TRi och vänta tills startförloppet är färdigt.

Tryck på knappen               för att öppna ”HUVUDMENYN” (eller ”MENU PRINCIPAL” på franska).

Använd knapparna                                  för att bläddra mellan alternativen i raden ”SPRÅK” (eller ”LANGUES” på franska).

Tryck på                för att bekräfta.

Använd knapparna                              för att välja språk.

Bekräfta valet genom att trycka på knappen              .

Tryck på               för att återgå till standardbilden.

3.7   Ställa in klockan

Använda klockan och timern
När det gäller behov av fritt klor är varje pool unik. För att uppnå tillräcklig nivå kan du använda apparatens klocka 
och timer. 

VIKTIG ANMÄRKNING:
Klorinatorn Zodiac TRi har ett internt minne. När du ansluter TRi till strömförsörjningen för första gången är 
det viktigt att du låter den vara ansluten i minst 24 timmar utan avbrott (filtreringen påslagen eller direktan-
slutning). Genom detta säkerställs att det interna batteriet är tillräckligt laddat för att lagra alla driftsinställ-
ningar.
När batteriet är laddat kan det användas i flera veckor.
Gör detta första gången produkten används och därefter så snart som strömförsörjningen är urkopplad under 
en lång period.

Slå på TRi.

Vänta tills startförloppet är avslutat på skärmen.

Tryck på knappen               för att öppna ”HUVUDMENYN”.

Använd knapparna                               för att gå till raden ”KLOCKA”.

Tryck på               för att bekräfta.

Använd knapparna                             för att ställa in timme.

Tryck på               för att spara timme.

Använd                             för att ställa in minuter.

Tryck på               för att spara minuter.

TRi visar då ”HUVUDMENYN”.

Tryck på               för att återgå till standardbilden.

OBS! Tiden visas i 24-timmarsformat
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Inställningar på saltvattenklorinatorn TRi
4.1   Starta saltvattenklorinatorn TRi

Klorproduktionen från TRi kan styras på flera sätt:

1) Manuell inställning till en produktionsnivå genom programmering med en extern timer (styrkonsol för filtrering).

2) Inställning med apparatens egna timers (se avsnittet ”Timers”) för en funktion som är oberoende av filtreringen.

3) Inställning genom anslutning till en annan leverantörs externa styrenhet (se avsnittet ”Ansluta till en extern styrenhet”).

För att starta klorproduktionen manuellt använder du knappen                 . Produktionsnivån kan ställas in enligt an
visningarna i avsnittet ”Justera klorproduktionen”.
OBS! Av säkerhetsskäl producerar saltvattenklorinatorn TRi klor i maximalt 30 timmar om ingen STOPPtid är 
inställd för produktionen, såvida apparaten inte är ansluten till en extern styrenhet. Efter denna tid övergår TRi 
automatiskt till ”OFF”läget.

4.2   Timers

Klorinatorn Zodiac TRi har två seriella timers som styr klorproduktionstiderna (och filtreringstiderna om filtrerings
pumpen också är ansluten) genom att starta och stängas av beroende på behovet.

OBS! Dessa timers rekommenderas starkt för inomhuspooler och/eller övertäckta pooler. För denna typ av pool 
är behovet av klor mindre (mindre UVstrålar från solen som bryter ner kloret), och därför måste intervallen för 
klorproduktionen vara kortare.

Under badsäsongen är det viktigt att systemet körs minst 8 timmar per dag.

OBS! Idealisk aktiv filtreringstid per dag får du fram genom att dividera poolens vattentemperatur (i °C) med 2. 
Exempel: Vattnet håller 28 °C = daglig filtreringstid 14 timmar.

Under vintern kan systemets driftstid minskas till ungefär 4 timmar om dagen. Sådana perioder med kortare aktiva 
tider ökar elektrodernas livslängd.

4.3   Ställa in timers

För att aktivera timern måste en START och STOPPtid ställas in. Om ingen STOPPtid ställs in stängs klorinatorn 
av klockan 00:00 (midnatt).

När en giltig inställning angivits visas en ”T”symbol uppe i högra hörnet på LCDskärmens standardbild.

Ställa in timer(s):

Tryck på knappen               .

Använd knapparna                              för att navigera till ”PROGRAMMERING”.

Tryck på knappen                för att gå till menyn ”TIMERINSTÄLLNING”.

Använd knapparna                              för att välja vilken timer som ska ställas in (”TIMER 1” eller ”TIMER”). 
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Tryck på               .

Använd knapparna                              för att ställa in timme (”PÅ”tid).

Tryck på               för att spara timme.

Använd knapparna                             för att ställa in minuter (”PÅ”tid).

Tryck på               för att spara minuter.

Använd knapparna                             för att ställa in timme (”AV”tid).

Tryck på               för att spara timme.

Använd knapparna                             för att ställa in minuter (”AV”tid).

Tryck på               för att spara minuter.

TRi återgår till menyn ”TIMERINSTÄLLNING”.

Tryck på                för att återgå till standardbilden.

4.4   Återställa inställningarna

För att återställa inställningarna:

Tryck på               .

Använd knapparna                              för att navigera till ”PROGRAMMERING”.

Tryck på                för att öppna menyn ”TIMERINSTÄLLNING”.

Använd knapparna                              för att navigera till ”INIT TIMERS”.

Tryck på               .

Ett meddelande som bekräftelse visas på skärmen.

4.5   Extern klocka (styrkonsol för filtrering)

Om klorinatorn TRi är i drift och styrkonsolen för filtrering inte bryter strömförsörjningen efter 24 timmars oavbruten 
drift avbryter TRi automatiskt klorproduktionen för att förhindra överdosering av klor.

VIKTIG ANMÄRKNING: För pooler med konstant löpande filtreringssystem (24 tim) är det mycket viktigt att 
ställa in avstängning en gång om dagen med styrkonsolen för filtrering för att undvika att TRi slår på produk-
tionssäkringen. Om detta händer kan klorproduktionen startas om manuellt (knappen                ).

För att styra klorinatorn TRi med styrkonsolklockan för filtrering:

1. Radera eventuella inställningar enligt beskrivningen i avsnittet ”Återställa inställningarna”.

2. Tryck på               för att sätta på klorinatorn.
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4.6   Justera klorproduktionen

Mängden klor som behövs för din pool beror på flera faktorer, till exempel poolens volym, antal bad i den, klimatet...

Klorproduktionen visas som en procentsats på skärmen (i intervall om 10 %). Vattnet bör analyseras regelbundet 
för att säkerställa att en optimal nivå hålls.

För att justera klorproduktionens nivå:

Slå på klorinatorn TRi.

Använd knapparna                               för att ställa in nödvändig produktionsnivå.

VARNING! Om du använder ett pooltäckningssystem bör du sänka klorpro-
duktionen avsevärt. Använd lågeffektläget i sådana fall. Tryck på knappen                   
 (se avsnittet ”Lågeffektläge” nedan).

4.7   Lågeffektläge

ANMÄRKNING: Denna funktion är mycket viktig om du har en inomhuspool 
eller om poolen är täckt, med antingen ett överrullningsskydd eller annat 
skydd.

Om poolen är övertäckt (täcke, överrullningsskydd, presenning) bör du an
vända ”lågeffektläget”.
Detta kallas även ”Vinter”läge. 
I detta läge minskas klorproduktionen till 10 %.

Med 10 % lägre produktion undviker du en för hög klorkoncentration, som kan 
medföra risk för korrosion på utrustningen. 

1/ Manuell aktivering

1. För att välja lågeffektläget trycker du på               Detta sänker klorproduktionen till 10 %. 

2. ”LÅGEFFEKTLÄGE” visas på skärmen. 

3. För att avbryta lågeffektläget trycker du på                igen.

OBS! Lågeffektläget kan inte väljas om TRi styrs via en extern styrenhet. 

2/ Automatisk aktivering

Om poolen är utrustad med ett elektriskt överrullningsskydd kan Zodiac TRi anslutas till det. På så sätt växlar klorinatorn 
TRi automatiskt till lågeffektläge när överrullningsskyddet är på. 

VIKTIG ANMÄRKNING: Automatisk aktivering av lågeffektläget kan endast användas om överrullningsskyddet 
är anslutet till TRi-konsolen och har en spänning mellan 12 och 24 V/DC (likström) när det är stängt.

Lågef
fektläge

Lågef
fektläge
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Standardkopplingsschema:

OBS! Lågeffektläget kan inte avaktiveras manuellt när det har startats automatiskt genom att skyddet stängts. 
För att återgå till normal klorproduktion måste skyddet vara öppet.

Anmärkning: Se avsnittet ”Kabeldragning till extern styrenhet” för anvisningar om hur styrkonsolen för TRi 
öppnas.

4.8   Högeffektläge

Vid vissa tider behöver poolen en större dosering än vanligt. Högeffektläget används för att snabbt öka klornivån.

För att aktivera högeffektläge:

Tryck på knappen               .

”HÖGEFFEKTLÄGE” visas på skärmen och 100 % klorproduktion startar.

Nr högeffektläget är aktivt åsidosätts den inställda produktionen tillfälligt och klorinatorn TRi körs i 24 sammanhäng
ande timmar med 100 % klorproduktion.

Med en vanlig elanslutning (direktanslutning) körs klorinatorn TRi med 100 % i 
24 sammanhängande timmar, och återgår sedan automatiskt till den ursprungliga 
klorproduktionsnivån.

När du använder timers åsidosätts timerinställningarna av högeffektläget, och 
klorproduktionen är 100 % i 24 timmar utan avbrott. Nivån återgår sedan till de 
ursprungliga programmerade inställningarna.

ANMÄRKNING:
Högeffektläget kan inte avbrytas i följande fall:
1/ Om TRi stängts av. Klorinatorn måste slås på för att högeffektläget ska 
kunna stängas av.
2/ Om TRi styrs av en extern styrenhet.

Högeffektläget kan dock i de flesta fall ställas in från den externa styrenhetens meny.
Se manualen från tillverkaren av den externa styrenheten för mer information.

Koppla 0 V/DC (utsatta delar) till ”BLK”terminalen
Koppla + 12–24 V/DC till ”R/W”terminalen (bredvid 
BLKterminalen)

Högef
fektläge
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5 Ansluta till en extern styrenhet (hemautomation)
Om du använder ett centraliserat kontrollsystem (eller en extern styrenhet) för att reglera poolen måste TRiklorinatorn 
ställas in på att tillåta kommunikation mellan de två apparaterna.

Exempel på en styrenhet:

5.1   Ställa in typ av extern styrenhet

VIKTIG ANMÄRKNING: Styrenhetens typ måste ovillkorligen vara inställd innan styrkablarna ansluts till den 
externa styrkonsolen.

Slå på din TRi.

Vänta tills startförloppet är färdigt.

Tryck på knappen               .

Använd knapparna                              för att navigera till ”EXT STYRENHET”.

Tryck på knappen                för att öppna styrenhetsmenyn.

Använd knapparna                             för att välja version för din externa styrenhet.

Tryck på                för att spara ditt val.

TRi visar då huvudmenyn.

Tryck på knappen               för att återgå till standardbilden.

OBS! Klorinatorn TRi kan endast anslutas till de styrenhetsmodeller som listas i menyn ”EXT STYRENHET”. Anslut 
inte TRi till en styrenhet av någon annan modell.

Varning! Om du använder Jandy ”REV L” eller senare versioner

Det är viktigt att den externa styrenhetens inställning är JANDY L/M om en Jandy Aqualink ”Rev L” styrenhet eller 
senare version ska anslutas. Om fel inställning väljs kan styrenheten Jandy Aqualink skadas.

5.2   Säkerhetsåtgärder vid kabeldragning till en extern styrenhet

VIKTIGT: Styrenhetens kablar bör dras av en erfaren poolspecialist.  

Innan några kablar ansluts eller kopplas ur måste strömförsörjningen till både den externa styrenheten till TRi
enheten brytas.
När TRiklorinatorn ansluts till en styrenhet fungerar den som slav och reagerar på kommandon. I dessa fall ignoreras 
timerns inställningar och nivån på klorproduktionen kan inte ändras. Alla andra ”MENY”funktioner är fortfarande 
tillgängliga, förutom ”HÖG” och ”LÅG”effektläge.
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   5.3   Ansluta till en extern styrenhet

VIKTIGT: Följande anvisningar bör läsas tillsammans med installationstipsen för den externa styrenheten.

Ta bort den silverfärgade ”inklädnaden” genom att trycka på sidorna och lyfta, som bilden nedan visar:

Ta bort de två skruvarna som håller den undre modulen mot 
huvudenheten (se nedan):

Ta försiktigt bort den undre modulen från TRienheten.

OBS! Om du använder ”TRi pH”-modulen, koppla försiktigt ur bandkabeln från TRi-enheten (se manualen 
för ”TRi pH”).

Ta bort den lilla vita tappen närmast mitten på den undre 
panelen på TRi:

För styrenhetens kabel genom hålet (en genomföring 
kan behövas beroende på storleken på kabeln som 
används).
Fäst en kabelklämma på styrenhetskabeln som på bilden 
nedan för att förhindra att den dras ut.

➡ Gör följande anslutningar för kabeln, beroende på typ av extern styrenhet:
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5.4   Polaris EOS/Jandy Aqualink styrenheter:

Grön kabel (0 V) till ”0 V”anslutningen på TRi
Röd kabel (+V) till ”POS”anslutningen på TRi
Gul/vit kabel (B) till ”B”anslutningen på TRi
Svart kabel (A) till ”A”anslutningen på TRi

5.5   Pentair Intellitouch styrenheter:

Grön kabel till ”B”anslutningen på TRi
Röd kabel till ”POS”anslutningen på TRi
Gul kabel till ”A”anslutningen på TRi
Svart kabel till ”0 V”anslutningen på TRi

5.6   Kontrollera kabeldragning

När anslutningen mellan den externa styrenheten och TRiklorinatorn är upprättad måste den testas.
1. Slå på den externa styrenheten och din Zodiac TRi.
2. Om anslutningen är korrekt visas symbolen ”Ŧ” uppe i det högra hörnet på skärmen efter ungefär 20 sekunder.
3. Om anslutningarna inte är gjorda stänger du av de två apparaterna och försöker sedan igen.
 
5.7   Kontrollera anslutningar

För att kontrollera anslutningen:
1. Slå på TRi och kontrollera styrenhetens inställningar (följ anvisningarna i avsnittet ”Ställa in typ av extern styrenhet”).
2. Kontrollera anslutningen igen.

OBS! Av säkerhetsskäl slås Zodiac TRi automatiskt av om anslutningen bryts.

6 Vattenbalans

pH
Fritt klor

mg/L eller 
miljondelar

TAC
(total alkalitet)
°f (miljondelar)

TH
(total hårdhet)
°f (miljondelar)

Cyanursyra
(stabilisator)

mg/L eller 
miljondelar

Salthalt
g/L eller kg/m3

Godkänd
standard 7.0 – 7.6 1 – 3 8 – 20

(80 – 200)
10 – 30

(100 – 300) 25 – 75 3 – 7

Rekommende-
rade värden 7.2 – 7.4 1 – 2 8 – 15

(80 – 150)
10 – 30

(100 – 300) < 50 4

För att öka Tillsätt pH 
plus

Öka 
produktionen 

eller tillsätt klor

Tillsätt alkali
tetskompensa
tor ("TAC+")

Tillsätt 
kalciumklorid

Tillsätt
cyanursyra Tillsätt salt

För att minska Tillsätt pH 
minus

Minska  
produktionen 

eller slå av  
apparaten

Tillsätt 
saltsyra

Tillsätt kalcium
komplexbildare 
eller genomför 

en avsurning

Töm poolen 
delvis och fyll 
på den igen

Töm poolen 
delvis och fyll 
på den igen

Testintervall 
(badsäsong) Varje vecka Varje vecka Varje månad Varje månad Varje kvartal Varje kvartal
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7 Diagnosmeny
Klorinatorn Zodiac TRi varnar dig automatiskt om ett problem eller fel uppstår genom ett meddelande på skärmen. 
För att göra det lättare att förstå dessa felmeddelanden har apparaten en intern diagnoshjälpmeny.
Denna meny med automatisk bläddring hjälper dig med förslag på hur problemet kan lösas.

Så här öppnar du diagnosmenyn:

Tryck på knappen              .

Använd knapparna                              för att navigera till ”DIAGNOS”.

Tryck på               för att visa menyn för felmeddelanden.

När du är i menyn ”FELMEDDELANDEN” använder du knapparna                                      för att välja meddelandet som visades.

Tryck på               .

Ett antal lösningar föreslås och visas tillfälligt, ordnade efter prioritet (automatisk bläddring). 

När de visats återgår TRi automatiskt till ”DIAGNOS”menyn.

Tryck på                   för att återgå till standardbilden. Annars visas standardbilden automatiskt efter ungefär 30 sekunder.

8 Fel- och varningsmeddelanden: innebörd

8.1    ”KONTROLLERA SALT”

• Innebörd: 
Saltkoncentrationen i poolen är otillräcklig och/eller vattentemperaturen är för låg (den orange lampan ”Salt” tänds).

• Möjliga orsaker: 
Brist på salt (< 4 g/L) på grund av vattenförlust eller utspädning (filterbackspolning, byte av vatten, regn, läckage etc.).
Poolens vattentemperatur är för låg (< 18 °C, variabel).

• Lösningar:
 Tillsätt salt i poolvattnet för att hålla nivån på 4 g/L. Om du inte känner till saltnivån eller hur den testas, kontakta 
återförsäljaren.
 Ett typiskt fall av begränsad produktion när vattnet är för kallt. Minska klorproduktionen eller tillsätt salt för att 
kompensera.

8.2    ”INGET FLÖDE”

• Innebörd: 
Vattenflödet i cellen är otillräckligt eller har stoppats och flödesdetektorn har avbrutit klorproduktionen (den röda 
lampan ”Flöde” är tänd).

• Möjliga orsaker: 
Filterpumpen är defekt, filtret och/eller doseringsfacken måste rengöras, bypassventilen är stängd, en kabel är 
urkopplad… 
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• Lösningar: 
 Kontrollera pumpen, filtret och doseringsfacket/facken. Rengör vid behov.
 Kontrollera att flödessensorn fungerar korrekt.
 Kontrollera kabelanslutningarna (cell och flödessensor).

8.3    ”KONTROLLERA CELLEN”

• Innebörd: 
Elektroden är smutslig, har beläggningar och/eller är utsliten.

• Möjliga orsaker:
Felaktig filtrering (förfilter eller membran), vattnet för hårt (TH), elektroden för gammal.

• Lösningar: 
 Rengör och/eller kontrollera filtreringssystemet (pump och filter).
 Kontrollera THnivån och tillsätt kalciumkomplexbildare vid behov. Ändra cykelintervallen för polaritetsväxling om 
TH > 40 °f (400 miljondelar) (se Viktig anmärkning i stycket ”Inspektera och rengöra elektroden”).
 Byt ut elektroden mot en likadan ny.

8.4    ”FEL UTMATNING”

• Innebörd: 
Det finns ett problem med den interna strömförsörjningen till TRistyrboxen.

• Möjliga orsaker:
 Cellens strömförsörjningskabel är urkopplad eller felaktigt ansluten.
 Ett internt strömproblem föreligger i styrboxen till följd av en extern elektrisk händelse.

• Lösningar:
 Stäng av klorinatorn TRi (               och koppla ur strömförsörjningen till styrkonsolen. Kontrollera sedan att alla 
kablar är korrekt anslutna, nätkabel, cell m.m.)
 Kontakta återförsäljaren.

8.5    ”RENGÖRING”

• Innebörd: 
TRiklorinatorn vänder cellens polaritet. Detta är en automatisk självrengörande cykel. Meddelandet visar inte på 
ett fel, utan visas endast som information.

• Lösning:
Vänta i ungefär 10 minuter så fortsätter klorproduktionen automatiskt på inställd nivå.
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Underhåll
För att hålla din TRienhet i bästa möjliga skick rekommenderar vi att du underhåller den regelbundet.

Kontroll och rengöring av elektroden

I områden där vattnet är hårt (högt TH) kan TRielektroden behöva rengöras.

För att rengöra TRi-elektroden:

1. Slå av TRiklorinatorn och filtreringen, stäng avstängningsventilerna och avlägsna cellhättan.

2. Skruva av stoppringen och ta bort elektroden från cellen. Ringen är veckad, vilket gör att ett redskap kan användas 
om den skulle fastna.
Om avlagringar finns lägger du elektroden i en rengöringslösning utan att sänka ner anslutningsterminalerna. 

9

3. Om du inte använder en vanlig rengöringslösning kan du göra egen genom att försiktigt blanda en (1) del saltsyra 
och nio (9) delar vatten (Varning: Häll alltid syran i vattnet, aldrig tvärtom!). Starkare lösning minskar elektrodens 
livslängd.

4. Låt rengöringslösningen lösa upp avlagringarna i ungefär 15 minuter. Lämna den förbrukade lösningen på en 
behörig lokal avfallsstation, häll aldrig ut den i regnvattenbrunnar eller avloppssystem.

6. Skölj elektroden i rent vatten och sätt tillbaka den i cellkroppen (det finns en felmarginal för dess justering).

7. Sätt tillbaka stoppringen, anslut cellens kabel igen och sätt tillbaka hättan. Slå på filtreringen och klorinatorn TRi.

8. Bekräfta klorproduktionen och driftsinställningarna på styrkonsolen. Klockans inställningar sparas automatiskt.

VIKTIG ANMÄRKNING: Om vattnet är för hårt (TH > 40 °f eller 400 miljondelar) kan längden för polaritets-
omvändningens cykler på TRi-klorinatorn ändras för att elektrodens självrengöring ska fungera bättre.
I dessa fall ska återförsäljaren kontaktas (professionell hjälp).
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10 Säker användning

• Zodiac TRi måste installeras av en poolspecialist. Installation och användning måste överensstämma med rekom
mendationerna i denna manual.

• Inför eventuella arbeten på poolens hydraulkretslopp och/eller filtreringssystem är det viktigt att klorinatorn TRi 
är avstängd (knappen               ) och att filtreringen och nätspänningen sedan slås av.

• Vid backspolning av filtret MÅSTE TRi-klorinatorn först slås av med knappen                ).

• Elektroderna får inte skrapas med en borste eller ett metallobjekt, och får inte deformeras.

• Maximal acceptabel vattentemperatur för vattnet som flödar genom TRicellen bör inte överskrida 40 °C för att 
produktionen ska fungera optimalt.

• Vattentrycket i TRicellen får inte överstiga 2,75 bar (275 kPa eller 40 PSI).

• Kontrollera TRicellen regelbundet för att säkerställa att ingen smuts finns, att filtret inte kan ha stoppats och/eller 
att inga avlagringar sitter på elektroderna.

• Styrkonsolen för TRi bör inte installeras över värmekällor av något slag (pumpar, värmeaggregat, element, slutet 
block m.m.). Det måste också monteras på en vertikal vägg i ett torrt och ventilerat utrymme.

• Livslängden för den elektroniska utrustningen TRi ökas markant om den skyddas mot direkt solljus och fukt.

ON/OFF
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11 Garanti
a > Villkor
Se folkpool.se/support för garanti  och försäljningsvilkor

b > Skador vid transport
Enheterna fraktas alltid på användarens egen risk. Det är användarens ansvar att kontrollera att produkten är i felfritt 
skick innan leveransen kvitteras, och att vid behov skriva ner eventuella reservationer på följesedeln.
Vi tar inget ansvar i detta hänseende.


