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• A készülék telepítésének, karbantartásának, vagy javításának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a 
használati útmutatót! 
 

• A             szimbólum olyan információkat/utasításokat jelöl, amelyeket személyi sérülés, ill. a készülék káro-
sodásának elkerülése érdekében figyelembe kell venni/be kell tartani. 
 

• A              szimbólum az általános hasznos információt jelöli.  
 
 

 Figyelem! 
 

• Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, ezért azokon előzetes értesítés nélkül módosíthatunk. 
• A berendezés kizárólag úszómedencék sósvizes klórozására lett kifejlesztve (más célokra nem használ-

ható).  
• A készüléket csak képzett szakember telepítheti, a gyártó utasításait, valamint a hatályos helyi előírásokat 

betartva. A készülék telepítése és a telepítésre vonatkozó helyi előírások betartása a telepítést végző 
személy felelőssége. A helyi előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmilyen körülmények 
között nem vonható felelősségre. 

• Fontos, hogy a készüléket olyan, arra (fizikailag és mentálisan) alkalmas, képzett személy üzemeltesse, aki 
olvasta a használati útmutatót és így rendelkezik a készülék üzemeltetéséhez szükséges információkkal. Aki 
nem felel meg ezeknek a követelményeknek, az ne közelítse meg a készüléket a veszélyes anyagokkal való 
érintkezés elkerülése érdekében! 

• A készülék meghibásodása esetén ne próbálja meg megjavítani, lépjen kapcsolatba a telepítést végző 
szakemberrel!  

• A telepítés/karbantartás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék, ill. az ahhoz kapcsolódó 
elektromos berendezések áramtalanítva vannak!  

• Mielőtt áram alá helyezi a berendezést, ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján jelzett feszültség 
megegyezik-e a hálózati feszültséggel!  

• Bármelyik biztonsági egység eltávolítása vagy kikapcsolása, valamint nem a gyártó által előállított alkatrészek 
beszerelése a garancia elvesztését vonja magával. 

• A nem megfelelő módon elvégzett telepítés súlyos anyagi kárt, vagy súlyos (akár halálos) személyi sérülést 
okozhat. 

• A készüléket tartsa távol gyerekektől!  
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1. Telepítés előtti információk 
1.1 Általános szállítási feltételek 
A berendezés szállítása a vásárló felelőssége (abban az esetben is, ha a szállítást és a csomagolást is kifizeti). 
Amennyiben a berendezés szállítás során történt károsodását észleli, a vásárlónak ezt írásban kell jeleznie a szállító által 
rendelkezésére bocsátott szállítólevélen (és meg kell erősítenie a szállítónak 48 órán belül írott ajánlott levélben). 

1.2 A csomag tartalma 
 

 

  

 
 
 

 
 
 
  

 

 
TRi® Vezérlő egység TRi® cella Áramlásérzékelő kit Alkatrész csomag 

1.3 Műszaki előírások 
 

Tápfeszültség 230V-50Hz 
Elektromos teljesítmény 195W 
Védettségi (IP) index IP23 
Vezérlő egység mérete (sz x ma x mé) 31 x 33 x 11 cm 
Cella mérete (hossz x átmérő) 30 x 10 cm 
Tömeg (vezérlő egység + cella) 7 Kg 

 Minimum Maximum 
A cellán átfolyó medencevíz térfogatárama 5m³/h 18m³/h 
Nyomás a cellában / 2,75 bars 
A medencevíz üzemi hőmérséklete 5 °C 40 °C 

 

2. Telepítés 
2.1 Az úszómedence vizének kezelése 
A TRi® sósvizes klórozó berendezést úszómedencék vizének fertőtlenítésére tervezték.  
A berendezés telepítését megelőzően a medencevíz minőségét feltétlenül ellenőrizni kell, ill. szükség szerint az egyes 
vízminőségi paramétereket be kell állítani! A berendezés indításakor a megfelelő vízminőség biztosításával csökkenthető 
az üzemeltetési problémák valószínűsége az első üzemelési napokban és a teljes szezonban. 
  

A rendszer automata szabályozást biztosít, azonban a medence vizének rendszeres elemzése és a vízminőségi paramé- 
terek ellenőrzése ennek ellenére is nélkülözhetetlen!  

 
 Mérték-

egység Javasolt érték 
 

Érték növelése 
 

Érték csökkentése Ellenőrzés  
gyakorisága 

 
pH 

 
/ 

 
7,2 – 7,4 

pH+ vegyszer hozzáadá-
sa, vagy automata sza-
bályozás alkalmazása 

pH- vegyszer hozzáadá- 
sa, vagy automata sza-
bályozás alkalmazása 

Hetente 

 
Szabad klór 

 
mg/l v. ppm 

 
0,5 – 2 

A TRi® berendezés klór-
termelésének növelése v. 

a „Boost” üzemmód 
használata 

A klórtermelés 
csökkentése Hetente 

TAC (alkalinity 
or buffer 
power) 

 
°f (ppm) 

 
8 – 15 

(80 – 150) 

Alkalinitást szabályozó 
vegyszer hozzáadása 

(Alca+ or TAC+) 
Sósav hozzáadása Havonta 



H0412400.A - HU - 2013-02 4 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 Mérték-
egység 

Javasolt 
érték 

 
Érték növelése 

 
Érték csökkentése Ellenőrzés  

gyakorisága 
HL  

(kalcium-
karbonát 
tartalom) 

 
 

°f (ppm) 
 

10 – 30 
(100 – 300) 

Kalcium-klorid 
hozzáadása 

Kalcium-karbonát lekötő 
hozzáadása (Calci-), vagy 

karbonát mentesítés 

 
 

Havonta 

Cianursav 
(stabilizáló) mg/L v. ppm < 30 

Cianursav hozzáadása 
(csak, ha szükséges) 

(Chlor Stab) 

Engedjen le a 
medencevízből, majd 

töltse tele 
Negyedévente 

Sókoncent-
ráció 

 
g/L v. kg/m³ 

 
4 Adjon sót a 

medencevízhez 
Engedjen le a 

medencevízből, majd 
töltse tele 

 
Negyedévente 

Fémionok 
(Cu, Fe, Mn…) 

 
mg/L v. ppm 

 
± 0 / Fém megkötő  

(Metal Free) hozzáadása 
 

Negyedévente 

2.2 A vezérlő egység telepítése 
•  A vezérlő egységet lehetőleg egy jól szellőző, pára- és fagymentes gépházban kell üzembe helyezni és üzemeltetni, a 

medencevíz kezelésére alkalmazott vegyszerektől elkülönítve.  
•  A vezérlő egységet a klórozó cellától legföljebb 1,8 m távolságra lehet elhelyezni (a csatlakozó kábel teljes hossza). 
•  Amennyiben a vezérlő egységet mégis víztől/esőtől stb. nem védett helyre telepíti (pl. kertben, tartóoszlopra helyezi), 

gondoskodjon a készülék kiegészítő por és víz elleni védelméről (pl. minimum 350mm széles és 400 mm magas 
vízmentességet biztosító hátlapra szerelje, és szereljen tetőt a készülék fölé)!  

•  A mellékelt csavarok és tiplik segítségével rögzítse a készülék tartókonzolját a falra (vagy a vízhatlan hátlapra), majd 
akassza rá a vezérlő berendezést.   

2.3 A cella telepítése 
•  A cellát úgy építse be, hogy a medencegépészet visszaté-

rő ágának utolsó eleme legyen (a szűrőtartály, a mérő-
szondák, ill. ha van, a fűtőrendszer után).  

• A cellát VÍZSZINTESEN építse be. A legjobb működés 
érdekében a cella csatlakozó érintkező felőli oldalon 
áramoljon be a víz, az ellenkező oldalon pedig ki. 

•  A mellékelt menetes karmantyúk segítségével építse be a 
cellát a medencegépészet visszatérő ágába. Ø63 mm cső 
esetén a menetes karmantyúk közvetlenül ragaszthatók a 
csőhöz, Ø50 mm-es cső esetén használja a ragasztható 
PVC idomokat (szürke idom; a fehér idom 1 ½’’ UK csőhöz 
való). 

•  A tápkábel színes csatlakozóit (piros, fekete és kék) a cella 
azonos színű csatlakozóival kösse össze, majd illessze 
vissza a záró fedelet.  

 
 

•  A cella minden esetben a medencegépészet visszatérő ágának utolsó eleme kell, hogy legyen (ld. ábra)!  
• A cellát lehetőleg kerülőágba telepítse (ld. ábra). A kerülőág alkalmazása KÖTELEZŐ a túlzottan nagy 

nyomásesés elkerülése érdekében, amennyiben a térfogatáram meghaladja a 18 m³/órát. 
•  Ha a cellát elkerülő ágba telepítette, javasolt egy visszacsapó szelepet beépíteni a cella elfolyó ágára (a hibás 

kezelés elkerülése érdekében NE kézi működtetésű csapot használjon!)  
•  A két piros vezeték és a piros csatkozók kapcsolása felcserélhető.  

2.4 Az áramlásérzékelő telepítése 
Az áramlásérzékelőt és az azt tartó megfúró gallért (Ø 50 mm) MINDENKÉPPEN a TRi® cellába bevezető csőszakaszra, a 
cella közelébe kell telepíteni. A mellékelt menetes szűkítő és a teflonszalag segítségével illessze az áramlásérzékelőt a 
megfúró gallérba.  

•  Ha a TRi® cellát kerülőágba építette: az áramlásérzékelőt a kerülő ágon a beömlő oldali szakaszoló csap és a cella közé kell 
beépíteni 

•  Ha a TRi® cellát sorosan építette be: az áramlásérzékelőt a cella előtt kell elhelyeznie, és a cella és az áramlásérzé-
kelő között nem lehet semmilyen elzáró szerelvény (csap, szelep).  
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•  Amennyiben nem a használati útmutatóban leírtak szerint jár el, a cella károsodhat/tönkre mehet (ld. 2.3. fejezet)!  
Ilyen esetben a gyártó nem vonható felelősségre!  

•  Az áramlásérzékelőt úgy építse be, hogy az azon feltüntetett nyíl az áramlás irányába mutasson. Győződjön meg arról, 
hogy az érzékelőt megfelelően helyezte el a rögzítő gallérban, hogy leállítsa a TRi® sósvizes klórozó működését amikor 
a medencevíz szűrése leáll (piros «Flow» feliratú LED jelzi a folyadék áramlás megszűntét, ld. 5. fejezet).  

 

2.5 Elektromos bekötések 
 

2.5.1 A vezérlőegység elektromos bekötése 
A sósvizes fertőtlenítő berendezés több különböző módon csatlakoztatható (a helyi előírásoknak megfelelően, attól 
függően, hogy melyik országban telepíti a berendezést). 

•   Javasolt bekötés: az állandó elektromos hálózatra csatlakoztatva. Ebben az esetben a szabályozás teljes mértékben az 
áramlásvezérlőre van bízva, független a szűrőegységtől (az áramkör 30mA-es Fi relével legyen biztosítva). 

•  Alternatív bekötés: közvetlen a medencevíz szűrő berendezéshez csatlakoztatva. Ebben az esetben a berendezés csak 
akkor kerül áram alá, ha a medencevíz szűrés üzemel.  

•  Speciális bekötés: lehetőség van a medencegépészet keringető szivattyúját a TRi® vezérlő egység alján lévő aljzathoz 
csatlakoztatni (230V-50Hz tápfeszültség, maximális áramfelvétel: 9A). Ebben az esetben a csatlakoztatáshoz használja 
a mellékelt villásdugót (amely lehetővé teszi, hogy a klórozó egység programja vezérelje mind a medencevíz 
keringetést, mind a klórozási időt).  

•  Amikor az összes csatlakoztatást elvégezte, és a ragasztott csatlakozások megszáradtak, helyezze a berendezést áram 
alá, majd kapcsolja be!  

Bármelyik csatlakoztatási lehetőséget alkalmazta, mindenképpen szükséges a TRi® időzítő beprogramozása 
(«Timers», ld. 3.2.2. fejezet) 

2.5.2 Csatlakoztatás motoros redőnyhöz (medencetakarás) 
Ha az úszómedence rendelkezik automata rolós takarással, akkor medencetakaró rendszerét csatlakoztathatja a TRi® 
klórozó berendezéshez, hogy az a klórtermelést a medence lefedettségi állapotának figyelembevételével szabályozza 
(ld. 3.1.2. fejezet).   
• Győződjön meg arról, hogy a TRi® berendezés ki van kapcsolva! 
• Távolítsa el az ezüstszínű takarófedelet! 
• Csavarja ki az alsó modult rögzítő négy csavart, és távolítsa el a modult! Az elektromos panel alja így szabaddá válik                   

(«TRi PCB» jellel jelölve az alábbi ábrákon).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TRi® klórozó berendezés számos különböző típusú elektromos medencetakaró rendszerrel kompatibilis. 
Előfordulhat azonban, hogy bizonyos takarórendszerek nem bizonyulnak kompatibilisnek. Ebben az esetben 
aktiválja a «Low» üzemmódot manuálisan, a megfelelő gomb megnyomásával a klórozó vezérlőpanelén (ld. 
3.1.2. fejezet).  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

(1) = cella elektromos bekötése 
(2) = áramlásérzékelő 
(3) = medencetakarás bekötése 
(4) = rövidzár 
(5) = ventillátor 
(6) = 230V - 50Hz tápfeszültség 
Takarás, mely véghelyzetben száraz kontakt kimenetet ad: 
(medencetakarás zárva = kontaktus zárva) 
Kösse össze a baloldali «R/W» és a «+15V» kimeneteket (4), majd 
kösse össze a medencetakarás potenciálmentes csatlakozását a  
«BLK» és «0V» kimenetekkel (3). 

 
Takarás, mely véghelyzetben kisfeszültségű jelet ad: 
(medencetakarás zárva = 12-24 V egyenáram jel kimenet) 
Csatlakoztassa a földet a «BLK» kimenethez, a pozitív 12-24 V 
egyenáramot pedig a baloldali «R/W» kimenethez (3). 

 

2.5.3 Csatlakoztatás külső vezérlő egységre (Automatizálás/Épületfelügyeleti rendszerek) 
A Zodiac TRi® klórozó egység kifejezetten a Zodiac AquaLink TRi® vezérlő rendszerrel 
való üzemeltetésre lett kifejlesztve, de kompatibilis az úszómedencék külső vezérlő 
rendszereinek bizonyos egyéb típusaival is. 

•  Győződjön meg arról, hogy TRi® berendezés ki van kapcsolva!  
•  Távolítsa el az ezüstszínű takarófedelet, és az alsó modult (ld. 2.5.2. fejezet) Ha a 

berendezés fel van szerelve TRi® pH vagy TRi® PRO modullal, óvatosan húzza ki  a 
csatlakozó szalagkábelt, mielőtt eltávolítja a modult!  

•  Távolítsa el a TRi® és a vezérlő rendszer összekötéséhez alkalmazandó «RS485» típusú 
csatlakozó kábel (az alkatrészcsomagban mellékelve) bemenetét takaró fehér műanyag 
záró sapkát!  

•  Fűzze be a lyukon az «RS485» kábelt! A kábelre szorítson rá egy kábelkötegelőt, hogy meggátolja annak kicsúszását! 
•  A külső vezérlő rendszer márkájától, ill. típusától függően a következő bekötéseket alkalmazza:  

 
Zodiac AquaLink TRi®, Jandy AquaLink® és Polaris EOS: 

- A kimenet = fekete vezeték 
- B kimenet = sárga vezeték 
- 0V kimenet = zöld vezeték 
- POS kimenet = piros vezeték 

Pentair® Intellitouch: 
- A kimenet = sárga vezeték 
- B kimenet = zöld vezeték 
- 0V kimenet = fekete vezeték 
- POS kimenet = piros vezeték 

•  Helyezze vissza a TRi® vezérlőegység takarófedelét!  
•  Győződjön meg arról, hogy a vezérlő rendszer ki van kapcsolva, majd kapcsolja be a TRi® berendezést! 
•  Keresse meg a «CONTROLLER» menüt a TRi® vezérlőn, és válassza ki a megfelelő típust a listából (ld. 3.2.4. fejezet). 

Az alapbeállítás az «AQUALINK TRi» 
•  Kapcsolja be a vezérlő rendszert, és várjon pár másodpercet! 
•  Ha sikerült létrehozni a kapcsolatot, a «‡» szimbólum jelenik meg a TRi® kijelzőjének jobb fölső sarkában: 

 
 
 
  

  
• Ha nem sikerült létrehozni a kapcsolatot, kapcsolja ki mind a vezérlő rendszert, mind TRi® 

berendezést, és vizsgálja át az elektromos csatlakozásokat, majd ismételje meg a tesztet! Szükség lehet a TRi® 

berendezés újra inicializálására. Ennek érdekében nyomja meg a  és  a         gombokat egyszerre: a 
berendezés újraindul, ezután a TRi® óráját újra kell állítani a megfelelő időpontra. Ha szükséges, keressen 
információt rendszer használati útmutatójában!  

•  Ha a TRi® berendezést vezérlő rendszerhez csatlakoztatta, a menüt csak a vezérlő rendszeren keresztül fogja 
tudni elérni. A klórtermeléssel kapcsolatos összes beállítást a vezérlő rendszer kezelőfelületén fogja tudni 
elvégezni. 
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3. A készülék használata 
3.1 A kezelőfelület bemutatása 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menü, vagy visszalépés 

 

 
 

A kijelző alapállapotában: klórtermelés növelése vagy 
csökkentése 
Menü esetén: navigálás a menüopciók között, ill. értékállítás, 
ha a lehetőség adott. 

 
Beállítások jóváhagyása, 
vagy belépés az almenübe 

 
Klórtermelés be- és kikapcsolása 

 
«Boost» üzemmód aktiválása – „szuperklórozás” alkalmazása 
24 órás időtartamban (felette levő kék LED ég) 

 
«Low» üzemmód aktiválása – 10%-ra csökkenti a klórtermelést 
(felette levő kék LED ég) 

FLOW Piros LED jelzi a vízáramlás hiányát 
 

POWER Kék LED jelzi a klórtermelést (villog, ha hibaüzenet jelenik meg 
a kijelzőn (ld. 5. fejezet) 

 
SALT Narancssárga LED jelzi a víz vezetőképességével kapcsolatos 

problémát (alacsony sókoncentráció, túl hideg víz, stb.) 
 
 

Ha a kijelzőn nem a megfelelő nyelven jelennek meg az információk a TRi® klórozó első bekapcsolásakor, a nyelv 
megváltoztatásához olvassa el a 3.2.5. fejezetet!  

 
3.1.1 «Boost» üzemmód 
Bizonyos esetekben (pl. csapadékos időben, vagy nagyszámú fürdőző esetén) az átlagosnál nagyobb klórtermelésre 
lehet szükség. A  «Boost» üzemmód a medencevíz klórszintjének gyors növelésére szolgál.   

•  Nyomja meg a  gombot: a «BOOST» felirat jelenik meg a kijelzőn, és a 100%-os klórtermelés beindul. 
 

•  Ha a «Boost» üzemmód aktív, a készülék átmenetileg figyelmen kívül hagyja a korábban beállított klórozási 
paramétereket, és a TRi® klórozó 24 üzemórán keresztül 100% klórtermelési hatékonysággal dolgozik. Az, 
hogy hány nap múlva áll vissza az eredetileg beállított értékre, a TRi® időzítő beállításától függ (ld. 3.2.2. fejezet). 

•  A «Boost» üzemmód nem indítható a következő esetekben: 
- a TRi® klórozót leállították, 
- a TRi® klórozó vezérlő rendszerhez van csatlakoztatva (ekkor a «Boost» üzemmód a vezérlő rendszer keze-

lőfelületéről indítható).   
 

3.1.2 «Low» üzemmód 
Ha medencéje fel van szerelve medencetakarással (pavilon, roló, ponyva, stb.), a «Low» üzemmód segítségével a 
medence lefedettségi állapotához igazíthatja a klórtermelést (lefedett medencének kisebb a klórigénye).  
Ezt az üzemmódot «Takarás» vagy «Téli» üzemmódnak is nevezik. Bekapcsolásával a klórtermelés szintje 10%-ra 
csökken. 
Manuális aktiválás (pavilon, roló, téli használat, stb.): 

•  Nyomja meg a  gombot: a kijelzőn «LOW MODE 10%» jelenik meg, és a klórtermelés 10%-ra csökken.  

•  A  «Low» üzemmód kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot. 
Automatikus aktiválás (kompatibilis elektromos rolós takarással): 

•  Győződjön meg arról, hogy a takarás kompatibilis, és megfelelően csatlakozik a TRi® klórozóhoz (ld. 2.5.2. fejezet). 
•  A «Low» üzemmód automatikusan aktiválódik, ha a roló lefedi a medencét. 
•  A «Low» üzemmód addig nem üzemel, amíg a medencetakarás ismét teljesen nyitott állapotba nem kerül (pár perc-

cel ezt követően egy időzítő aktiválja). 
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A «Low» üzemmód nem indítható a következő esetekben:  
• a TRi® klórozót leállították, 
• a TRi® klórozó vezérlő rendszerhez kapcsolódik, viszont nincs csatlakoztatva medencetakaró berendezéshez  

(a «Low» üzemmód ebben az esetben a vezérlőrendszer kezelőfelületéről indítható) 
 

3.2 Beállítások 
 

3.2.1 A készülék órájának beállítása 
 

A TRi® klórozó berendezésnek saját belső memóriája van. Amikor először bekapcsolja, fontos, hogy legalább 
24 órán keresztül folyamatosan bekapcsolva maradjon (folyamatos hálózati áramellátás, vagy – ha a 
szűrőegységről kapja az áramot – folyamatos szűrés), hogy a készülék akkumulátora feltöltődjön. A feltöltést 
követően áramkimaradás esetén az akkumulátor heteken át képes a memória áramellátását biztosítani. 

• Kapcsolja be a TRi® berendezést, és várja meg, amíg a kijelző indítási folyamata lezárul! 
 

• A főmenübe történő belépéshez nyomja meg a    gombot! 

• A  és a  gombokkal válassza ki a «CLOCK» menüpontot, majd a  gombbal lépjen be az almenübe!  

• A  és a  gombok segítségével állítsa be az órát, majd a beállítás elmentéséhez nyomja meg a  gombot!  

• A  és a  gombok segítségével állítsa be a percet, majd a beállítás elmentéséhez nyomja meg a  gombot! 
A TRi® berendezés ezután automatikusan visszalép a főmenübe.  

 
• A gomb megnyomásával kiléphet a főmenüből.  

 
A készülék 24 órás formátumban jeleníti meg az időt. 

 
3.2.2 Az időzítők beprogramozása 

 
A TRi® klórozó berendezésen két időprogram áll rendelkezésre a klórtermelés időintervallumainak beállítására. 
Ezeket időzítőknek («Timer»), vagy üzemeltetési időintervallumoknak nevezzük.  

 
Az időzítők («Timer») beprogramozása lehetővé teszi a TRi® berendezés üzemeltetési időintervallumainak 
beállítását a szűrőrendszer működési idején belül. Az egy napra eső működési időt úgy kell beállítani, hogy 
elegendő legyen a medencevíz megfelelő hatékonyságú kezeléséhez.  
Emlékeztető a működési idő számításához: a szűrőrendszer legmegfelelőbb napi működési idejét megkapja, 
ha elosztja 2-vel a kívánt medencevíz hőmérsékletet (°C-ban).  
Példa: 28°C-os medencevíz esetén 28/2=14 óra/nap. 

Az időzítő («Timer») beprogramozása: 

•  A kijelző alapállapotában nyomja meg a  gombot! 

•  A  és a  gombok segítségével válassza ki a «PROGRAMMING» menüpontot, majd a  gomb megnyomásával 
lépjen be az almenübe! 

•  A  és a  gombokkal válassza ki a programozni kívánt időzítőt («TIMER 1» vagy «TIMER 2»), majd nyomja meg a 

 gombot! 

•  A  és a  gombokkal  állítsa be az órát (bekapcsolási idő), majd nyomja meg a  gombot a beállítás mentéséhez! 

•  A  és a  gombokkal  állítsa be a percet (bekapcsolási idő), majd nyomja meg a  gombot a mentéshez! 

•  A  és a  gombokkal  állítsa be az órát (kikapcsolási idő), majd nyomja meg a  gombot a beállítás mentéséhez! 

•  A  és a  gombokkal  állítsa be a percet (kikapcsolási idő), majd nyomja meg a  gombot a mentéshez! A TRi® 
berendezés automatikusan visszatér a «PROGRAMMING» menüponthoz. 

 «T» szimbólum jelenik meg az LCD kijelző jobb felső sarkában, amennyi-
ben az időzítő működésbe lépett. 
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Időzítő («Timer») törlése: 

•  A kijelző alapállapotában nyomja meg a  gombot! 

•  A  és a  gombok segítségével válassza ki a «PROGRAMMING» menüpontot, majd a  gomb 
megnyomásával lépjen be az almenübe! 

•  A  és a   gombok segítségével válassza ki a «RAZ TIMERS» menüpontot, majd, nyomja meg a  

        gombot! Rövid üzenet jelzi az időzítő törlésének megtörténtét. 

 

A TRi® klórozó berendezés rendelkezik egy biztonsági egységgel, amely meggátolja a klór túltermelését. 30 
óra folyamatos klórozás után (időzítő beállítás hiányában és folyamatos medencevíz szűrés mellett, manuális 
módban) a biztonsági egység kikapcsolja a berendezést. A          gomb megnyomásával a klórtermelés szük-
ség esetén újraindítható.   

3.2.3 Hibaelhárítás menü 

 

A TRi® klórozó berendezés hiba, vagy probléma esetén hibaüzeneteket jelenít meg a képernyőn. A 
hibaüzenetek értelmezéséhez és megoldásához nyújt segítséget a hibaelhárítás («TROUBLESHOOTING») 
menü, amiben megtalálja az egyes hibaüzenetek jelentését és a hiba elhárításának módját. 

 

 
•  A kijelző alapállapotában nyomja meg a  gombot! 

•  A  és a   gombok segítségével válassza ki a «TROUBLESHOOTING» menüpontot, majd a  gomb meg- 
nyomásával jelenítheti meg a hibaüzenetek listáját. 

•  A  és a    gombokkal válassza ki a bihaüzenetet ami a kijelzőn megjelent, majd nyomja meg a  gombot. 
• A kijelzőn lehetséges megoldási javaslatok fognak megjelenni (automatikusan gördül). Ha az összes javaslat vé-

gigfutott, a TRi® berendezés automatikusan visszalép a «TROUBLESHOOTING» menübe. 
3.2.4 Külső vezérlő beállítás menüje (Automatizálás/Épületfelügyeleti rendszerek) 

  

A külső vezérlő rendszer típusának beállítását a vezérlőrendszer aktiválása előtt feltétlenül el kell végezni! (a 
külső vezérlő kikapcsolt állapotában, ld. 2.5.3.)  

 
•  A kijelző alapállapotában nyomja meg a  gombot! 

•  A  és a   gombok segítségével válassza ki az «EXTERNAL CONTROLLER» menüpontot, majd a  gomb 
megnyomásával jelenítheti meg a különböző vezérlő típusokat. 

•  A  és a   gombok segítségével válassza ki a megfelelő vezérlő típust, és a  gomb megnyomásával tudja  
elmenteni a beállítást. 

•  A  gomb megnyomásával tudja visszaállítani a kijelzőt alapállapotba.  
•  Kapcsolja be a külső vezérlő rendszert. Amennyiben a «‡» szimbólum megjelenik a 

TRi® klórozó kijelzőjének alapállapotában a jobb felső sarokban, a vezérlő 
kapcsolódása sikeres volt.  

 
Az alapbeállítás szerint a TRi® berendezés Zodiac AquaLink TRi® rendszerekhez csatlakoztatható. 

 
3.2.5 Nyelv beállítás menüje 

 
Az alapbeállítás szerint a TRi® klórozó francia nyelvet használ. Hat nyelv közül van lehetősége választani: angol, 
francia, spanyol, német, olasz és holland.  

 
•  A kijelző alapállapotában nyomja meg a           gombot.  

•  A  és a   gombokkal válassza ki a «LANGUAGES» menüpontot, majd nyomja meg a  gombot a nyelvek 
listájának megjelenítéséhez!  

•  A  és a   gombokkal válassza ki a megfelelő nyelvet, majd nyomja meg a  gombot a beállítás el-
mentéséhez! A TRi® berendezés ezt követően automatikusan visszalép a főmenübe. 
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4. Karbantartás 
4.1 Az elektród tisztítása 

 
A TRi® berendezés intelligens polaritás váltó rendszerrel rendelkezik, ami megakadályozza az elektród felületeken a 
vízkőképződést. Nagy vízkeménység esetén ennek ellenére szükség lehet az elektródák tisztítására.    

•  Kapcsolja ki a TRi® berendezést, állítsa le a medencevíz szűrést, zárja le a megfelelő csapokat (a cellán ne áramolhasson 
víz), távolítsa el a zárófedelet, és húzza ki a cella tápkábelét!  

•  Csavarja le a szorítógyűrűt, és vegye ki az elektródot a cellából. A gyűrű fogazott, így amennyiben a gyűrű megszorul, 
megfelelő szerszám (erőkar) segítségével könnyen meglazíthatja. Az elektródát helyezze a tisztítófolyadékba, de 
ügyeljen arra, hogy a csatlakozásokat ne érje a folyadék!   

•  Az elektródát hagyja kb. 15 percig a folyadékban, hogy a lerakódások feloldódjanak. A használt tisztítófolyadékot az 
arra alkalmas hulladékgyűjtőben helyezze el, soha ne öntse záporvíz elvezető rendszerbe vagy csatornarendszerbe!  

•  Öblítse le az elektródot tiszta vízzel és helyezze vissza a cellába a jelöléseknek megfelelően!  
•  Csavarja vissza a szorítógyűrűt, csatlkoztassa a cella kábelét és helyezze vissza a zárófedelet. Nyissa ki a megfelelő 

csapokat, majd kapcsolja be a medencevíz szűrést és a TRi® klórozót!  
• A kereskedelmi forgalomban kapható tisztítófolyadék helyett használhat 1 térfogatrész sósavból és 9 

térfogatrész vízből előállított oldatot. (FIGYELEM! A keverésnél mindig a savat adja a vízhez, ne fordítva, és 
mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést!) 

• Túlzottan kemény víz esetén (nagy karbonát tartalom, HL>40 °f vagy 400 ppm), meg lehet változtatni a TRi® 
klórozó polaritásváltásának ciklusidejét, ezzel biztosítva az elektród nagyobb hatékonyságú öntisztulását. 
Ezzel kapcsolatban keresse fel viszonteladóját, ill. konzultáljon szakemberrel! 
 

4.2 Téliesítés  
 

A TRi® klórozó rendelkezik egy biztonsági rendszerrel, ami mostoha üzemeltetési körülmények között (pl. 
túlzottan hideg medencevíz, vagy alacsony só koncentráció esetén) limitálja a klórtermelést.  

•  Aktív téliesítés = a szűrés üzemel a téli időszakban: 10°C alatt javasolt a TRi® berendezést kikapcsolni. 10°C feletti 
hőmérsékleten a berendezést üzemeltethető. 

•  Passzív téliesítés = alacsony vízszint vagy vezetékrendszer leeresztése: hagyja az elektródát szárazon a cellában, a 
cellába be- ill. elvezető csapokat hagyja nyitva! 

5. Hibaelhárítás 
 

Hibaüzenet Lehetséges okok Megoldás 
CHECK SALT 
(narancs színű 
«SALT» LED 
bekapcsol) 

•  Alacsony sókoncentráció (< 4g/l) vízvesz-
teség vagy hígulás (szűrő visszamosás, 
vízcsere, eső, szivárgás, stb.) következté-
ben. 

•  A medencevíz hőmérséklete túl alacsony  
(18 °C alatt, változó). 

• Adjon sót a medencevízhez, hogy fenntartsa a 
4 g/l-es koncentrációt. Ha nem tudja az 
aktuális só koncentrációt és nem tudja 
megmérni, forduljon viszonteladójához! 

• Túlzottan hideg víz esetén a klórtermelés csök-
kenését jelzi. Csökkentse tovább a klórterme-
lést, vagy adjon sót a medencevízhez! 

CHECK CELL •  A kalcium-karbonát szint (HL) túl magas 
•  Az elektród elöregedett 
•  A cella vízköves 

• Ellenőrizze és/vagy tisztítsa meg a medencevíz 
szűrő rendszert! (keringető szivattyú, szűrő)  

•  Ellenőrizze a kalcium-karbonát szintet (HL), és 
– amennyiben szükséges – adagoljon kalcium-
karbonát lekötőt (Calci-) a medencevízhez! 

•  Cserélje le az elektródot! 
•  Tisztítsa meg a cellát! 

PUMP FLOW 
CONTROLLER FAULT 
(piros «Flow» LED 
világít) 
3 percenként 
felváltva jelenik 
meg a két 
hibaüzenet 

•  Keringető szivattyú meghibásodása 
•  A szűrő és/vagy a szkimmer elszennye-

ződött  
•  A szakaszolócsapok el vannak zárva  
•  Az áramlásérzékelő és/vagy a cella nincs 

csatlakoztatva, vagy hibás  
 

•  Ellenőrizze a keringetőszivattyút, a szűrőegysé-
get, a szkimmer(eke)t és a szakaszoló csapokat! 
Tisztítsa meg ezeket, ha szükséges! 

•  Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat! (cella 
és áramlás szabályozó) 

•  Ellenőrizze, hogy az áramlásérzékelő megfelelően 
működik! (cserélje ki, ha szükséges) 
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Hibaüzenet Lehetséges okok Megoldás 
PROD. FAULT •  A cella tápkábele nincs csatlakoztatva, 

vagy nem megfelelően van 
csatlakoztatva.   

•  Belső elektronikus hiba van a vezérlő 
egységben egy külső elektromos hatást 
követően 

• Kapcsolja ki a TRi® klórozót ( gomb) és 
áramtalanítsa a vezérlő egységet, majd 
ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően 
lett-e csatlakoztatva (tápkábel, cella csatlakozás, 
stb.) 

•  Lépjen kapcsolatba viszonteladójával! 
INVERSION Az elektród tisztítási ciklusa automatikus; 

az üzenet nem hibaüzenet, tájékoztatás a 
polaritás váltásáról. 

Várjon kb. 10 percet, és a klórtermelés folytatódik a 
korábbi beállításnak megfelelően. 

 
 
 

A «CHECK CELL» és a «PROD. FAULT» hibaüzenetek eltüntetéséhez nyomja 3-4 másodpecig a            gombot!  
 
A többi hibaüzenet automatikusan eltűnik, amikor az üzemeltetési körülmények ismét optimálisak lesznek. 
 

6. A termék regisztrációja 
Regisztrálja termékét weboldalunkon: 
  - értesüljön elsőként az új Zodiac termékekről és promóciókról 
  - segítse elő termékeink minőségének fejlesztését 

 
 

Ausztrália – Új Zéland www.zodiac.com.au 
Európa, Dél-Afrika és a világ többi része www.zodiac-poolcare.com 

http://www.zodiac.com.au/
http://www.zodiac-poolcare.com/


 

 

 
 

 
 

 
 
 

ZODIAC GROUP AUSTRALIA PTY LTD 
 
 
 
 
 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 

A ZODIAC GROUP AUSTRALIA (P/L 219 Wood Park Road Smithfield NSW 2164 
AUSTRALIA) vállalat teljes felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy az alább felsorolt 
termékek összhangban vannak a következő európai irányelvekkel és szabványokkal. 

 
EN6000-6-1: 2006. Elektromágneses kompatibilitás EMC - 6-1 rész Általános szabvány 
– Lakó-, kereskedelmi- és könnyűipari területek védettsége 

 
EN6000-6-3: 2007. Elektromágneses kompatibilitás EMC - 6-3 rész Általános szabvány 
– Lakó-, kereskedelmi- és könnyűipari területekre vonatkozó kibocsátási szabvány 

 
IEC 61558-2-6: 1997. Transzformátorok, tápegységek, reaktorok és hasonló termékek 
biztonsága. Biztonsági szigeteléssel ellátott transzformátorokkal és biztonsági 
szigeteléssel ellátott transzformátorokat tartalmazó tápegységekkel kapcsolatos 
speciális követelmények 

 
AS/ NZ 3136-2001. Teszt specifikáció – Fürdő- és uszodatechnikai elektromos 
berendezések, belefoglalva: 

• IEC 60065 Audio- és videotechnikai és hasonló elektronikai eszközök 
biztonsági követelményei 

• IEC 60335-2-60 Háztartási elektromos berendezések biztonsága - Speciális 
követelmények – Pezsgőfürdők  

 
A nyilatkozat a következő termékekre vonatkozik: 

 
Zodiac TRi sorozat – Sósvizes klórozók 
TRi termék név : TRi10,    TRi18,    TRi22,    TRi35  
TRi részegységek termékszáma: W382500, W382510, W382530, W382540 

 
Zodiac TRi sorozat - Modulok  
TRi modul termék név: TRi pH module, TRi Pro module  
TRi modul részegységek termékszáma: W197525 és W197515 

 
 
 
 

 
Ray Hin Daryl White 
Engineering Manager National Quality Manager 
February 24 2010 February 24 2010 

 
 
 

ZODIAC GROUP AUSTRALIA 
A.B.N. 87 002 641 965 

219 Woodpark Road 
Smithfield NSW 

NSW 2164 
AUSTRALIA Tel: 

(02) 8786 6800 
Fax: (02) 9756 3987


