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1. OVERZICHT
1.1. OVERZICHT POOLCOMMANDER
Dank U voor de aankoop en het gebruik van de nieuwste generatie Pool Controller op Uw zwembad.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het toestel te gebruiken. Dit toestel zal
ervoor zorgen dat U niet alleen op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier de verschillende
functies in en rond het zwembad kan beheren, het zorgt er ook voor dat de meeste zaken voor U
automatisch zullen gebeuren zodat U een optimaal zwembadplezier kan ervaren. De verschillende
functies die voorzien zijn in de PoolCommander zijn 1:
❖ Regeling van de filtratietijden en optioneel intelligente selectie van het filtratiedebiet
❖ Regeling van de zwembadverlichting, rekening houdend met verschillende
omgevingsvariabelen om het elektriciteitsverbruik minimaal te houden
❖ Regeling van de verwarming van het zwembadwater, door aansturing van een centrale
verwarming circulatiepomp, een warmtepomp2 of een elektrische verwarmer.
❖ Automatische waterniveauregeling met dosering en alarmfunctie
❖ Aansturing tot vier (4) externe verbruikers via een week- en weekendklok klok of in manuele
timer mode
❖ Aanhouden van de juiste pH waarde door dosering van pH- (of pH+)
❖ Aanhouden van de juiste desinfectie waarden door regeling van de externe zoutelektrolyse
of door dosering van NaClO
❖ Intelligente aansturing van de externe Zonnecollector 3-wegs klep
❖ Instelling en gebruik van de automatische rolluik bediening
❖ Actieve beveiliging van het Rolluik ter preventie van schade door blokkering en/of
overbelasting
Het volledig geïntegreerde concept van de PoolCommander laat toe dat deze verschillende functies
nauw met mekaar samenwerken om zo het gebruiksgemak optimaal te maken. Zo kan U er
bijvoorbeeld voor kiezen om telkenmale er een opportuniteit is om het zwembad via de
zonnecollector te verwarmen, ook automatisch de filtratiepomp ingeschakeld wordt zodat U het
maximale rendement uit de beschikbare zonne-energie kan halen.
Bediening en instelling van het toestel kan op verschillende manieren:
❖ Met behulp van de ingebouwde LCD display, waarmee U de meest voorkomende functies kan
activeren of instellen. Dit display geeft ook op continue wijze alle relevante informatie over Uw
zwembad en zijn omgeving weer.
❖ Met behulp van de SMART mobiele applicatie3
❖ Met behulp van de PC desktop applicatie, die via een USB kabel met het toestel verbonden
wordt.

1.2. OPBOUW VAN DEZE HANDLEIDING
In het eerste deel van deze handleiding word de algemene werking en bedieningsmogelijkheden van
de PoolCommander besproken.

1

Afhankelijk van de aangekochte opties
Volledige integratie van warmtepompbediening enkel mogelijk op bepaalde types van warmtepomp
3 Beschikbaar op Android Tablets (> 4.0.3) en Apple iPad (alle modellen en versies > iOS 7)
2
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Het tweede gedeelte gaat in detail betreffende de verschillende functies die door de
PoolCommander ondersteunt worden. Beschikbare functionaliteit alsook gedetailleerde
dagdagelijkse instellingen worden besproken.
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2. ALGEMENE BEDIENING
2.1. BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN
De PoolCommander is uitgerust met verschillende mogelijkheden om de configuratie en bediening
van het toestel mogelijk te maken. Standaard beschikt het toestel over een grafisch LCD display dat
toelaat om de meest courante handelingen en instellingen te doen. Ook statusgegevens en actuele
meetwaarden worden via dit display weergegeven. Deze interface kan ingesteld worden op
verschillende talen om zo het gebruiksgemak te maximaliseren
Naast de frontpaneel interface is het toestel uitgerust met een Wi-Fi interface met bijbehorende
SMART Mobiele App, beschikbaar voor Android (Tablet 7” en 10.1” vanaf 4.0.3) en Apple iPad (alle
modellen en versies vanaf iOS7). Deze App maakt het mogelijk om via het internet, de normale
gebruikshandelingen draadloos en mogelijks van op afstand uit te voeren.
Om gedetailleerde configuratie-instellingen van het toestel te veranderen1 alsook om bepaalde test
en analyse functies uit te voeren is het toestel uitgerust met een USB interface. Via deze interface
kan met een specifieke PC desktop applicatie op een snelle en eenvoudige manier de verschillende
functies ingesteld worden.
Om diagnose van eventuele problemen van op afstand mogelijk te maken 2 heeft de
zwembadspecialist die Uw PoolCommander installeerde toegang tot een onderhoudsplatform
waarmee van op afstand een eerste diagnose kan gesteld worden. In veel gevallen zal via dit
platform ook de nodige correctieve acties met betrekking tot configuratie en instellingen problemen
kunnen verholpen worden zodat het ongemak en de bijhorende kosten van een bezoek ter plaatse
kan vermeden worden. 3

2.2. STANDAARD INFORMATIE WEERGAVE EN BEDIENING
Bij dagdagelijks gebruik zullen via de verschillende bediening mogelijkheden de meest relevante
gegevens van Uw zwembad en zijn omgeving continu weergegeven worden. Welke informatie
weergegeven wordt hangt af van de interface die U op dat moment gebruikt. Naast weergeven van
informatie omtrent de toestand van Uw zwembad kan U ook de verschillende functies en
mogelijkheden bekijken en instellen. De manier waarop dit gedaan wordt is afhankelijk van de
gebruikte interface.
Er zijn 4 manieren om de PoolCommander te bedienen en/of te configureren, elk met zijn eigen
mogelijkheden:
1. Ingebouwd LCD scherm met functietoetsen. Dit is standaard voorzien op elk toestel en wordt
gebruikt om op het toestel zelf de basis informatie te raadplegen. Activatie en manipulatie
van de meeste functies is ook mogelijk.
2. Optionele SMART Mobiel App : Via deze Mobiele App kan U vanop afstand, via het internet,
de toestand van het zwembad raadplegen alsook de meest courante functies activeren of
instellen.

1

Dit is meestal enkel nodig bij initiële instelling van het toestel
Wi-Fi interface moet geïnstalleerd zijn
3 Eventuele onderhoudscontract formules kunnen van toepassing zijn
2
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3. PoolCommander Connect PC applicatie1 : Deze applicatie laat toe om in groter detail de
verschillende mogelijkheden van het toestel op een gebruiksvriendelijke manier in te stellen.
Hiertoe moet het toestel via een USB kabel met de PC verbonden worden.
4. Optionele Persoonlijke Web Pagina2 : Elke met Wi-Fi uitgeruste PoolCommander heeft een
persoonlijke Webpagina die via internet met behulp van een standaard browser benaderd
kan worden.
INGEBOUWD LCD SCHERM EN BEDIENINGSKNOPPEN OP FRONTPANEEL
STANDAARD SCHERM
Om de status van de verschillende functies te bekijken of om de functie te bedienen gebruikt de
PoolCommander een menusysteem dat een tab heeft voor de belangrijkste functies. De functietab
wordt aangegeven op de onderste display rij en wordt geselecteerd door op de knop onder de
aangegeven functie te drukken. Elke functie, behalve de rolluik bediening die rechtstreekse
functietoetsen op het frontpaneel heeft, heeft zijn eigen bedieningsscherm met specifieke
functietoetsen.
Indien door onverwachte omstandigheden het toestel niet meer zou reageren, dan kan, door het
tegelijk indrukken van de twee meest linkse functie selectieknoppen een “soft reset’ uitgevoerd
worden. Deze reset functie lat het toestel opnieuw opstarten zonder het noodzakelijk te maken om
de spanning weg te nemen. Indien deze reset mogelijkheid niet zou werken, dan zal het afleggen en
terug aanleggen van de voedingsspanning het toestel ook opnieuw doen opstarten. Dit kan gedaan
worden zonder gevaar voor beschadiging.

Afbeelding 1: Bediening via frontpaneel

1
2

Beschikbaar vanaf Zomer 2015
Algemeen beschikbaar vanaf Seizoen 2016
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Afbeelding 1: Bediening via frontpaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Rolluik bediening
Openen van rolluik
Sluiten van rolluik
Stoppen van rolluik tijdens openen of sluiten
Informatie LCD scherm en menubediening
LCD Scherm
Actuele tijd bij het zwembad
Temperatuur zwembadwater
Temperatuur buitenlucht rond zwembad1
pH waarde van het zwembadwater
ORP/Redox waarde van het zwembadwater
Actuele menukeuzes
Selectietoetsen voor intelligente menu’s
Ga naar Filtratie functiescherm
Ga naar Verlichting functiescherm
Ga naar Verwarmingsfunctie scherm
Ga naar volgende reeks functie menutoetsen
Ga naar vorige reeks functie menutoetsen
Ga naar externe verbruiker functie scherm voor AUX2
Ga naar externe verbruiker functie scherm voor AUX3
Ga naar Chemische Dosering/Controle scherm
Ga naar Zonnecollector bediening scherm
Ga naar PoolCommander gebruik instellingen

NAVIGATIE
Navigatie via het frontpaneel gebeurt door middel van functietoetsen die toelaten om bepaalde
informatieschermen op te roepen of bepaalde instellingen te veranderen. Om dit te doen maakt de
Pool Commander gebruik van vier functietoetsen die naargelang de context een andere betekenis
zullen hebben. De betekenis van binnen elk actief scherm wordt weergegeven door korte
beschrijvingen of symbolen op de onderste regel van het scherm.
Naast de specifieke functies, die in de betreffende functiehoofdstukken besproken worden, zijn er
een aantal courant weerkerende betekenissen:
“Terug” : gaat terug naar het vorige scherm
“Pijl omhoog” : beweeg de cursor omhoog
“Pijl omlaag” : beweeg de cursor omlaag
“Kies” : selecteer de optie die op dat ogenblik met de cursor aangeduid wordt.

1

Optionele buitentemperatuursensor moet aangesloten zijn
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MENU
Het standaard menu laat de zwembadeigenaar toe om op eenvoudige manier snel de meeste
gebruikte instellingen te wijzigen. Het menu volgt een boomstructuur waarbij verschillende niveaus
van instelling beschikbaar zijn.
Taal
Algemeen

Onderhoud
Filter

Menu

LED
VorstBeveiliging
RedoxLimiet
Reset Alarmen
Rolluik
pH
PutPomp

Klok
Aan
Uit
Kort (4u)
Mid (8u)
Lang (12u)
Auto Aan
Auto Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Overbelasting
eFuse
Kortsluiting
Instellen
Kalibratie
Aan
Auto

Engels
Nederlands
Frans
Spaans
Stel in

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Afbeelding 2 : Menu structuur via LCD paneel

Afbeelding 2 : Menu structuur via LCD paneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Taalkeuze : Schakel de taal van het LCD display over naar ENGELS
Taalkeuze : Schakel de taal van het LCD display over naar NEDERLANDS
Taalkeuze : Schakel de taal van het LCD display over naar FRANS
Taalkeuze : Schakel de taal van het LCD display over naar SPAANS
Instellen van de interne klok. Volg na selectie de instructies op het scherm
Schakel de onderhoud modus in. Dit houdt in dat alle automatische functies tijdelijk
uitgeschakeld worden zodat op een veilige manier aan de installatie gewerkt kan worden
Schakel terug naar de normale werking modus
Kies filtratie tijdsduur : Kort filtreren. Dit is aangewezen tijdens de winter of in het voorjaar
wanneer het bad nog koud is
Kies filtratie tijdsduur : Mid lengte filtreren. Dit is aangewezen tijdens de voor- en najaar
maanden. In het weekend zal de filtratietijd 10u bedragen i.p.v. 8u.
Kies filtratie tijdsduur : Lang filtreren. Dit is aangewezen tijdens de zomermaanden bij
watertemperatuur boven de 25°C
Verlichting : Schakel de auto modus aan. Dit zal ervoor zorgen dat de lichten, ook bij
veranderende daglengte, op een correcte manier uitgeschakeld worden als het nog licht is.
Verlichting : Gebruik de gewone klok om de lichten aan te sturen.
Schakel de vorstbeveiliging in
Schakel de vorstbeveiliging uit
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15
16
17

18
19
20
21
22
23

Schakel de zout elektrolyse beperking in. Deze zorgt ervoor dat bij te hoge ORP waardes, de
zout elektrolyse niet geactiveerd wordt.
Schakel bovenvermelde functie terug uit
Bij overbelasting van de rolluikmotor zal de beveiliging schade aan de motor voorkomen.
Via deze menu keuze bevestigd U dat de motor niet (meer) geblokkeerd is en terug
aangestuurd mag worden
Niet van toepassing
Bij kortsluiting van de rolluikmotor zal de beveiliging schade aan de motor voorkomen. Via
deze menu keuze bevestigd U dat de motorleidingen geen kortsluiting meer vertonen
Stel de begin- en eindpositie van het rolluik in. Eens deze keuze gemaakt moet men gewoon
de instructies op het LCD scherm volgen
Voor de pH sensor kalibratie uit. Eens deze keuze gemaakt moet men gewoon de instructies
op het LCD scherm volgen
Schakel de motorput dompelpomp aan1
Laat activatie van de motor put dompelpomp bepalen door een al dan niet aanwezig zijn
van water in de put.

CONFIGURATIE
Naast de meest frequente instellingen in de “MENU” selectie, die is er ook een expert
“CONFIGURATIE” menu beschikbaar waar de fundamentele instellingen gemaakt moeten worden.

Afbeelding 3 : Activatie van Configuratie

Om ongewenste aanpassingen (die de correcte werking van het toestel en van de zwembadfuncties
kunnen beïnvloeden) te vermijden is dit menu verborgen en moet het geactiveerd worden door
tegelijk op de meest linkse en meest rechtse functie selectieknop te drukken. Deze configuratie
instellingen moeten normaal gezien enkel bij installatie door de zwembadspecialist gedaan worden
en zijn afhankelijk van de bij U geïnstalleerde perifere apparaten.
Het configuratie openingsscherm wordt getoond met de twee beschikbare opties. Selecteer de
gewenste keuze met behulp van de pijltjestoetsen en druk op “kies”. “Config” brengt U naar het
configuratiemenu, “Fabriek” laat toe om de standaardinstellingen van de PoolCommander en van
sommige van de perifere toestellen terug op te roepen.

1

Vereist een dompelpomp aangesloten op AUX4/PitPump 220V uitgang
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Afbeelding 4 : LCD openingsscherm Configuratie

De volgende instellingen zijn op deze manier beschikbaar:

Motor Type

Verwarming
Filtratie
Wsensor
Config

Rsensor
Redox
pH dosering
Decktype

Protect
Schakelaar
Motorrem

Fabriek

OCEA Logic (Buismotor)
OCEA Classic (Quadra)
Aquadeck Buismotor
Aquadeck Junio 120
Aquadeck Aquamat120
Aquadeck Aquamat250
Procopi 3001
Geen
Wpomp
CVaux4
CVaux2
Vast
VFD
Leiding
Zwembad
Vedeco
Roos
Electrolyse
Dosering
Uit
Aan
Uit
Geen
Normaal
Solar
Imax Motor
Vermogen Filterpomp
Uitschakelen
Standaard
Deadman
Rem Los
Rem Vast

Control
Wp
Vfd
Alle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Afbeelding 5 : Configuratie menu keuzes

LET OP
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Het aanpassen van de configuratie instellingen zonder gedetailleerde technische
kennis van de zwembad automatisatie installatie kan tot onherstelbare schade aan
de installatie leiden. Consulteer Uw zwembadspecialist alvorens wijzigingen aan te
brengen !
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Afbeelding 5 : Configuratie menu keuzes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Stel het rolluik motortype in : OCEA Logic (buismotor)
Stel het rolluik motortype in : Vedeco Quadra externe motor
Stel het rolluik motortype in : Aquadeck Buismotor
Stel het rolluik motortype in : Aquadeck Junior 120 motor
Stel het rolluik motortype in : Aquadeck Aquamat120 motor (120NM)
Stel het rolluik motortype in : Aquadeck Aquamat250 motor (250NM)
Stel het rolluik motortype in : Procopi 3001 motor
Verwarmingsinstallatie : Geen verwarming aangesloten
Verwarmingsinstallatie : Warmtepomp aangesloten via RS485 bus
Verwarmingsinstallatie : CV circulatiepomp aangesloten op AUX4/Pitpump 220V uitgang
Verwarmingsinstallatie : CV circulatiepomp aangesloten op potentiaalvrij relais AUX2
Filtratie : Gebruik een vaste snelheid filtratiepomp aangesloten op AUX3
Filtratie : Gebruik een variabele snelheid filtratiepomp/VFD aangestuurd via RS485
Water sensor : De sensor is gemonteerd in het filtratiecircuit
Water sensor : De sensor is gemonteerd in het bad
Zonnecollector sensor : gebruik Vedeco type
Zonnecollector sensor : gebruik Roos™ type
Geïnstalleerde desinfectie methode : Zoutelectrolyse
Geïnstalleerde desinfectie methode : Dosering van NaClO met peristaltische pomp
Geïnstalleerde desinfectie methode : niet geïnstalleerd
pH Dosering geïnstalleerd
Geen pH dosering aanwezig
Type Rolluik : Geen rolluik
Type Rolluik : Gewone lamellen
Type Rolluik : Zonnelamellen
Beveiligingsfuncties : Maximum rolluik motor opgenomen stroomsterkte. Kies tussen de
weergegeven opties.
Kiez het vermogen van de filtratiepomp; Dit is enkel relevant bij een vaste snelheid
filtratiepomp
Schakel alle beveiligingsmechanismes uit. Gebruik dit enkel bij testen, nooit bij normale
werking !
Gebruik een standaard sleutelschakelaar met open/close standen
Gebruik een zogenaamde ‘deadman switch’, die continu moet bekrachtigd worden tot het
deck volledig gesloten is.
Zet de rolluik motor rem los. Enkel van toepassing bij buismotor
Zet in normale modus met een normaal geblokkeerde rem
Fabrieksinstellingen : zet de PoolCommander instellingen terug naar de oorspronkelijke
gegevens
Fabrieksinstellingen : Stel de warmtepomp configuratie opnieuw in op
Fabrieksinstellingen : Stel de Variabele Frequentie regelaar terug in met standaardwaarden
Fabrieksinstellingen : Zet de instellingen van alle aangesloten toestellen terug naar de
fabrieksinstellingen
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SMART MOBIELE APP
DASHBOARD

Afbeelding 6: SMART App Dasboard

Het dashboard van de Mobile SMART App geeft in één oogopslag alle relevante gegevens van het
zwembad en zijn omgeving weer. Via dit scherm kan de gebruiker onmiddellijk een indruk krijgen van
de toestand van het zwembad en van de actuele zwemcondities.
Afbeelding 6: SMART App Dasboard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Actuele positie van het rolluik. Geeft aan of het Open, Gesloten of in beweging is.
Openen van rolluik1
Sluiten van rolluik
Stoppen van rolluik tijdens openen of sluiten
Informatie over de lokale condities rond het zwembad
Actuele tijd bij het zwembad2
Actuele temperatuur rond het zwembad3
Indicatie van actuele weersomstandigheden rond het zwembad
Temperatuur van het zwembadwater
pH waarde van het zwembadwater1

Zal pas effectief uitgevoerd worden na bevestiging in het betreffende dialoog popup
Deze tijd kan verschillen van de aangegeven tijd op het tablet indien de App gebruikt wordt vanuit een andere tijdszone.
3 Vereist correct geplaatste buitenlucht temperatuur sensor
2
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ORP/Redox waarde van het zwembadwater2
Menu Keuze : “Ga naar Dashboard”
Menu Keuze : “Ga naar Bedieningspaneel”
Menu Keuze : “Ga naar Alarm overzicht”
Snel toets : “Ga naar login”
Snel toets : “Ga naar Badweelde Web shop”
Status : PoolCommander Wi-Fi connectie signaalsterkte
Status : Alarmen
Status : pH/Redox dosering actief3
Status : Filtratiepomp
Status : Watertoevoeging actief
Status : LEDs/Lichten AAN/UIT
Status : Zonnecollector actief
Status : AUX2 actief
Weersvoorspelling voor de komende dagen
Minimum en Maximum temperaturen voor de komende dagen
Status Verwarmingsfunctie
Gewenste temperatuur instelling van het zwembadwater
Huidige COP waarde van de warmtepomp4
Huidige opwarming door de warmtepomp5

OPMERKINGEN & DETAILS

❖ Om onverwacht openen of sluiten van het rolluik te voorkomen bij manipulatie van het tablet zal
er in een dialoogvenster om bevestiging gevraagd worden. Antwoordt U met ‘ja’ indien het de
bedoeling was om het rolluik te openen of te sluiten.

❖ Bij opstart kan het zijn dat de temperatuur gegevens evenals de pH en ORP metingen enkele
minuten nodig hebben om de correcte waardes weer te geven. Dit is normaal.
❖ Bij niet aangesloten sensors zal de indicatie “---“ weergegeven worden
❖ Indien de actuele temperatuur grijs ingekleurd is, betreft de weergave een niet real-time
getrouwe weergave. Dit gebeurt wanneer de temperatuursensor in het filtratiecircuit
gemonteerd is (in tegenstelling tot montage in het bad zelf). Indien de filterpomp niet draait is de
temperatuur in het filtratiesysteem niet dezelfde als deze in het bad. De temperatuur die in dit
geval met een grijze kleur weergegeven wordt is de laatst gemeten correcte temperatuur. Vooral
na een nacht waarin de filtratiepomp niet gedraaid zou hebben kan dit afwijken van de
werkelijke temperatuur. De correcte temperatuur wordt terug weergegeven zodra het
filtratiesysteem terug actief wordt.

1

Vereist een aangesloten en correct gekalibreerde pH sensor die in het filtratiesysteem ingebracht is
Vereist een aangesloten ORP/Redox sensor
3 Vereist de Chemical Control optie alsook de installatie van doseringspompjes
4 Enkel indicatief en op voorwaarde dat de warmtepomp voldoende luchtaanvoer heeft
5 Enkel bij aangesloten warmtepomp. Bij gebruik van een warmtewisselaar op de centrale verwarming of bij gebruik van
een elektrische verwarmer zal deze waarde nul zijn. Dit is geen indicatie dat de verwarming niet werkt.
2
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❖ Deze menukeuzes zal U op elke pagina terugvinden. Via deze menukeuzes kan U de andere App
paginas bereiken. De huidige pagina wordt weergegeven met een oranje inkleuring.

❖ Door de loginsnelkoppeling te gebruiken gaat men terug naar het inlogscherm waarmee U bij de
eerste opstart Uw identificatie en paswoord van de gekoppelde PoolCommander ingergeven
hebt. Voor de meeste installaties zal het niet nodig zijn om dit meermaals uit te voeren,
aangezien het tablet onthoudt met welke PoolCommander hij laatst verbonden geweest is.
Moest U toch met een toestel met ander identificatie nummer (en paswoord) willen verbinden,
dan kan dit op deze manier.
❖ Via het loginscherm kan U ook terug in de initiële setup procedure geraken. Op deze manier kan
U persoonlijke gegevens etc. alsnog aanpassen.

Status weergave van een aantal verschillende zwembadfuncties. In de meeste gevallen is er een
actief en een inactief symbool, zoals hieronder geïllustreerd.

Signaalsterkte indicator zoals gemeten door de Wi-Fi ontvanger in de
PoolCommander. Om optimale werking te garanderen is het best om een
Wi-Fi signaalsterkte van minstens 2 blokjes aan te houden. Indien het
signaal op de plaats van installatie te zwak is, moet een versterker/repeater
geplaatst worden.

De PoolCommander heeft een uitgebreide mogelijkheid om alarm of
waarschuwingsberichten weer te geven. Op de App is een speciale pagina
voor zulke alarmen/waarschuwingen voorzien (zie 2.2.2 - Alarmen scherm
op blz. 20). Het Alarmsymbool in het Dashboard statusvenster geeft aan of
er al dan niet een alarm actief is. Indien ja, dan kan U de details terugvinden
in het betreffende alarmvenster.

Dosering van Chloor en/of pH Min : Dit symbool zal actief worden op het
moment dat er effectief een dosis chemicaliën toegevoegd wordt. Dit om
de chemische balans van het zwembad optimaal te houden.
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Indicatie van filterpompstatus: Een draaiend symbool geeft aan dat de
filtratiepomp actief is.

Indicatie van actuele water toevoer solenoïde klep. Tijdens het effectieve
bijvullen zal dit symbool actief zijn (links : klep is gesloten, rechts : klep is
geopend). Indien de bijvul indicatie ongewoon lang actief is, gelieve te
controleren of:
❖ De watertoevoer effectief geopend is (de meeste kleppen worden
voorafgegaan door een manuele kraan die gesloten kan worden)
❖ De waterniveausensor niet geblokkeerd is. Hoe er rekening mee
dat er een minimale bijvultijd gedefinieerd is. Indien het systeem
een te laag waterniveau detecteert zal er minstens een kwartier
lang bijgevuld worden nadat het niveau, zoals gezien door het
systeem, terug normaal is.. Dit is belangrijk bij manueel
gedeblokkeerde sensor omdat deblokkering de toevoerklep niet
onmiddellijk zal sluiten. In dit geval kan U best de manuele
toevoerkraan sluiten om verder waterverlies te voorkomen.
Indicatie van zwembad verlichting : (links) verlichting is aan, (rechts)
verlichting is uit.

Indicatie van de zonnecollector klep. Indien het rechtse symbool actief is
wordt de waterstroom omgeleid via de zonnecollector om opgewarmd te
worden.

AUX2 actief/niet actief indicatie van de geschakelde universele uitgangen.

❖ Het geanimeerde rode thermometersymbool geeft aan dat de verwarming actief is. Dit is
onafhankelijk van het type verwarming dat op de installatie gebruikt wordt.
❖ Men zal observeren dat het systeem zal blijven verwarmen tot ongeveer 0,2°C voorbij de
ingestelde temperatuur. Dit is normaal en bedoeld om veelvuldig aan/uitschakelen van de
verwarmingsinstallatie rond het instelpunt te vermijden (= hysteresis van 0,2°C). Indien
gewenst kan deze standaardwaarde door Uw zwembadspecialist op een andere (grotere)
waarde ingesteld worden.

Met de COP waarde wordt de efficiëntie waarmee een warmtepomp werkt weergegeven. Deze
wordt berekend als een relatie tussen de toevoerlucht temperatuur (buitenlucht) en de
zwembadtemperatuur. Indien dit cijfer tussen haakjes weergegeven wordt is de warmtepomp niet
actief en betreft het dus een theoretische waarde. Deze kan eventueel gebruikt worden om te
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beslissen om de warmtepomp al dan niet manueel in te schakelen (op momenten dat er bijvoorbeeld
een hoge efficiëntie bereikt kan worden).
BEDIENING SCHERM
Via het bedieningsscherm kunnen de voornaamste functies van de Pool Commander geactiveerd en
ingesteld worden, zoals dat ook via het LCD frontpaneel kan gebeuren. Dit laat toe om vanop afstand
dagdagelijkse aanpassingen, zoals de gewenste zwembadtemperatuur, aan te passen.

Afbeelding 7 : SMART bedieningsscherm

De gedetailleerde verklaring van de individuele tegels wordt in de debreffende hoofdstukken
weergegeven.
Afbeelding 7 : SMART bedieningsscherm
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

Filtratie functie tegel
Zwembadverlichting functie tegel
Vrij toe te wijzen schakelfunctie AUX21
Vrij toe te wijzen schakelfunctie AUX32
Verwarming instellingen
Bediening van de Zonnecollector
Bediening van de doseringsfunctie
Beveiligingsinstellingen

De beschikbaarheid van AUX2 hangt af van de gekozen configuratie
De beschikbaarheid van AUX3 hangt af van de gekozen configuratie
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ALARMEN SCHERM
Het alarmenscherm laat toe om niet alleen te bekijken welke alarmen actief zijn, maar ook wat de
betekenis is en wat U in eerste instantie kan doen om te proberen het alarm te verhelpen.

Afbeelding 8 : SMART Alarm scherm

Afbeelding 8 : SMART Alarm scherm
1
2
3

Lijst met op dit moment actieve alarmen en waarschuwingsboodschappen
Uitleg over het geselecteerde alarm
Mogelijke oplossing van het probleem

Het is belangrijk dat deze alarmen niet genegeerd worden. In bijna alle gevallen zijn ze bedoeld om
beschadiging van de zwembadinstallatie te voorkomen.
Bij het actief zijn van verschillende types alarmen zullen ook bepaalde functies van de
PoolCommander niet meer gebruikt kunnen worden. Dit zal ook als informatie weergegeven worden
in het alarmen scherm
LOGIN
Het loginscherm is het eerste scherm dat aan de gebruiker getoond wordt na nieuwe installatie van
de App. Hier moet U het serienummer en het wachtwoord, dat bij de PoolCommander bijgeleverd
wordt (en oa ook op een sticker op de zijkant van het toestel kan teruggevonden worden) ingeven.
Aangezien de ingevoerde gegevens op het tablet opgeslagen worden moet deze login maar één
keer gebeuren. Indien U de App op een nieuwe tablet installeert zal U dit echter opnieuw moeten
doen. Het is daarom belangrijk dat U deze gegevens goed bewaart. Bij verlies kan U via Uw
zwembadspecialist deze gegevens eventueel terug opvragen.
Om een optimale beveiliging te garanderen is het niet mogelijk om het wachtwoord te wijzigen !
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Afbeelding 9 : SMART Login scherm

Indien de ingevoerde gegevens niet correct zijn zal dit met een rode waarschuwing weergegeven
worden. Dit zal gebeuren in het geval dat :
❖ Het serienummer niet bestaat
❖ Een foutief wachtwoord ingegeven is.

Afbeelding 9 : SMART Login scherm
1
2
3
4

Ingave veld voor serienummer
Ingave veld voor paswoord
Start het ingeven van de zwembadomgeving instellingen
Start de weergave van de zwembadtoestand (ga naar Dashbord)

Na eerste login moet men een eerste keer een setup procedure doorlopen (zie verder). Zolang deze
procedure niet minstens éénmalig volledig doorlopen is zal de gebruiker bij elke opstart terug
gevraagd worden om dit alsnog te doen.

SETUP
Een aantal administratieve gegevens alsook enkele gegevens die nodig zijn voor de correcte werking
van enkele extra PoolCommander functie die beschikbaar komen bij activatie van de SMART optie,
kunnen via een reeks setup schermen ingevoerd worden. De meeste van deze gegevens spreken voor
zich.
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Bij het ingeven van deze gegevens via het on-screen keyboard kan het soms zijn dat een deel van het
formulier bedekt wordt. U kan alle velden zichtbaar maken door binnen het formulier met de vinger
te scrollen.
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BEDIENING VIA DE POOLCOMMANDER CONNECT PC APPLIKATIE
De minder courante instellingen zijn niet toegankelijk via het LCD menu of op de SMART App. Om
deze op een gebruiksvriendelijke manier in te geven is er een Windows Desktop applicatie
beschikbaar.
BEKOMEN VAN DE POOLCOMMANDER CONNECT PC APPLICATIE
1. Download de software vanop de volgende link:
http://www.poolcommander.eu/clients/EndUserPcDesktopClient.zip
Gezien het beperkte aantal downloads van deze specifieke software kan U mogelijks
waarschuwingen m.b.t. een lage downloadfrequentie krijgen. U kan deze veilig negeren:
2. Unzip het bekomen bestand in een folder naar keuze. Noteer de folder zodat U later vanuit
dezelfde folder eventuele updates kan installeren.
INSTALLATIE VAN DE POOLCOMMANDER CONNECT PC APPLICATIE
Als een eerste stap, en vooraleer U de bekomen software zelf installeert, moet U het benodigde Font
installeren. Dit font kan gevonden worden in de folder ‘Font’.

Het installeren van het font gebeurt door rechts te klikken op de file ‘ericssonga628.TTF’ en voor
‘installeren’ te kiezen.
In de volgende stap lanceert U de installatieprocedure door te dubbelklikken op ‘setup.exe’. Het is
mogelijk dat op sommige systemen enkel de naam ‘setup’ te zien is. De volledige installatie zal dan
automatisch uitgevoerd worden.

LET OP

Het is mogelijk dat de installatieprocedure bepaalde noodzakelijke bestanden van
het internet moet downloaden alvorens te kunnen starten. Zorg er dan ook voor
dat U de installatie enkel uitvoert wanneer de PC online is !

Het is mogelijk dat op een Windows 8 of Windows 8.1 machine een beveiligingsboodschap
weergegeven wordt die U vraagt of U deze softwqre wil installeren. Antwoordt hierbij bevestigend
op de verschillende vragen.
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Na installatie zal de software te vinden zijn onder het START menu in de map ‘PoolControllerGUI’.
CONNECTIE EN OPSTARTEN
Achter het onderste deksel van de PoolCommander kan U een USB aansluiting vinden. Sluit de PC
aan via deze USB verbinding. Bij de eerste verbinding zal Windows automatisch de benodigde drivers
installeren (een specifieke driver installatie is niet nodig). Dit kan enkele minuten duren. Bij volgende
verbindingen zal dit niet meer nodig zijn en komt de verbinding onmiddellijk tot stand.
Het volgende scherm wordt getoond:

Afbeelding 10 : PoolCommander Connect PC applicatie

De User Interface van deze applicatie emuleert het frontpaneel van de PoolCommander. Bediening
van de rechtse elementen is identiek aan het eigenlijke toestel waarbij de muis gebruikt wordt om de
knoppen te bedienen. Links zijn een aantal extra mogelijkheden voorzien.
Zolang de USB kabel verbonden is zal het LCD scherm binnen de applicatie een perfecte kopij vormen
van het eigenlijke LCD paneel op het toestel.
Bij ansluiting van de USB kabel zal na enkele seconden automatisch de PoolCommander klok
gesynchroniseerd worden met de PC.
Afbeelding 10 : PoolCommander Connect PC applicatie
1
2
3
4
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Ga naar Klok instellingen scherm
Ga naar het Sensor scherm
Activeer de Config menu op het LCD
Stel de standaardwaarden in
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rolluikbediening : Open het rolluik
Rolluikbediening : Sluit het rolluik
Rolluikbediening : Stop het openen of sluiten
Sensoren : Zwembadwatertemperatuur
Sensoren : Omgevingslucht temperatuur
Sensoren : pH van het zwembadwater
Sensoren : ORP waarde van het zwembadwater
Functietoetsen ter bediening van de context gevoelige menus
LCD scherm weergave

BEDIENING VIA DE INGEBOUWDE WEB PAGINA
Deze functie komt beschikbaar in het najaar van 2015. Alle met de SMART optie uitgeruste toestellen
zullen automatisch deze functie geactiveerd krijgen.

1.1. BELANGRIJKE INSTELLINGEN ALVORENS TE STARTEN
Er zijn een aantal instellingen die moeten gebeuren alvorens het toestel correct kan functioneren.
INSTELLEN VAN DE ACTUELE KLOK EN DATUM
Aangezien een belangrijk deel van de werking van de PoolCommander rond het op programma
schakelen van onderdelen draait is het belangrijk dat de klok op het toestel correct ingesteld wordt.
Er zijn 3 mogelijkheden om dit te doen.
VIA HET LCD SCHERM
Voer de volgende stappen uit om de klok in te stellen.
Stap 1 : Ga naar het LCD menu (zie Menu op blz. 11)
Stap 2 : Selecteer “Algemeen”, dan “Klok”, dan “Stel In”
Stap 3 : Volg de instructies op het scherm om de klok in te stellen
VIA DE POOLCOMMANDER CONNECT PC APPLICATIE
Het is voldoende om het toestel via de USB kabel met de PC te verbinden en de Connect applicatie
op te starten Na enkele seconden zal de klok automatische gesynchroniseerd worden
VIA DE SMART WI-FI MODULE
Indien uw toestel uitgerust is met de SMART optie zal de tijd continue met de op het internet
beschikbare referentieklokken gelijkgezet worden.
Dit zorg er ook voor dat er een automatische aanpassing van winter- en zomertijd gebeurt.
LET OP
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Enkel indien Uw toestel met de SMART optie uitgerust is zal er een automatische
aanpassing van zomer- en wintertijd gebeuren. Het is belangrijk dat U manueel of
via de PC applicatie de klok terug juist zet om verkeerd schakelgedrag te vermijden
na een tijdsverandering.
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INSTELLEN VAN DE TAAL
De PoolCommander is voorzien om de tekstuele weergaves op het LCD scherm in verschillende talen
weer te geven. Op dit moment is Nederlands en Engels beschikbaar.
Voer de volgende stappen uit om de klok in te stellen.
Stap 1 : Ga naar het LCD menu (zie Menu op blz. 11)
Stap 2 : Selecteer “Algemeen”, dan “Taal”
Stap 3 : Kies de gewenste taal. Indien U een niet beschikbare taal uit de lijst kiest zal automatisch
naar het Engels overgeschakeld worden.

2.3. ZWEMBAD SENSORGEGEVENS
De zwembadtemperatuur wordt continu gemeten Om een stabiele uitlezing te verkrijgen wordt het
gemiddelde van de meetwaarden over een bepaalde periode genomen. Dit wil zeggen dat het een
aantal minuten kan duren alvorens de juiste waarde weergegeven wordt. Het real time karakter van
de meting hangt af van de plaatsing van de temperatuursensor (zie “Plaatsing temperatuur sensor”).
WEERGAVE OP HET LCD SCHERM
De huidige zwembad temperatuur alsook de buitentemperatuur1, de pH2 en het ORP3 niveau wordt
continu op het hoofdscherm van de PoolCommander eenheid weergegeven.

1

Vereist een geïnstalleerde buitenluchtsensor
Vereist een geïnstalleerde en gekalibreerde pH sensor
3 Vereist een geïnstalleerde ORP sensor
2
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WEERGAVE OP DE SMART MOBILE APP

In deze tegel op het SMART dashboard worden de
belangrijkste
waarden op een grafische manier
weergegeven.
Indien de zwembadtemperatuurindicatie grijs in plaats van
lichtgroen is, is dit een indicatie dat de weergegeven
temperatuur niet actueel is. Dit zal met name zo zijn wanneer
de temperatuursensor niet rechtstreeks in het bad geplaatst
is en de filterinstallatie een tijd niet gedraaid heeft. De
weergegeven waarde is dan de laatste correct gemeten
waarde. (zie ook hieronder i.v.m. plaatsing van de sensor)

PLAATSING TEMPERATUUR SENSOR
Er zijn 2 mogelijkheden om de temperatuur sensor te plaatsen:
❖ In het leidingensysteem, meestal dichtbij de PoolCommander. [STANDAARD]
De zwembad temperatuurmeting gebeurt enkel als de filterpomp draait. Dit om te vermijden
dat er een foutieve waarde weergegeven wordt aangezien de temperatuur in het
leidingensysteem sterk kan afwijken van de werkelijke zwembadtemperatuur wanneer er
geen circulatie in het systeem is.
De weergegeven temperatuur is de laatst gemeten temperatuur wanneer er circulatie was.
Dit wil ook zeggen dat bij opstart van de installatie, er een 0°C waarde weergegeven wordt
totdat de filterinstallatie minstens een paar minuten gedraaid heeft.
❖ Rechtstreeks in het zwembad.
Dit is de meest nauwkeurige manier om de zwembadtemperatuur te meten maar vereist een
langere bekabeling tot in het zwembad. De lengte van de aansluitkabel kan tot 50m
bedragen zonder significante invloed te hebben op de gemeten waarde. Aaneenzet punten
van de sensor naar een verlengkabel moeten waterdicht uitgevoerd worden !
De meting is altijd correct en hangt niet af van circulatie in het systeem.
CONFIGURATIE
Naast de fysieke plaatsing van de temperatuursensor moet in het Configuratiemenu deze plaatsing
kenbaar gemaakt worden. Dit zal normaalgezien door de installatie technieker gedaan worden
waarna dit voor normaal gebruik niet meer moet veranderen. Enkel wanneer voor een bepaalde
reden de fabrieksinstellingen terug gezet zijn moet dit ook opnieuw correct ingesteld worden.
PROCEDURE
Ga naar het Configuratiemenu (zie hoger)
Selecteer de optie “WSensor”
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Maak de correcte keuze, in overeenstemming met de fysieke plaatsing van de sensor

1.1.1. CORRECTIE CONFIGURATIE VAN DE AANGESLOTEN TOESTELLEN
Afhankelijk van de bij Uw PoolCommander aangesloten externe toestellen moeten er een aantal
configuratie instellingen gebeuren. Deze worden door Uw zwembadspecialist gedaan en moeten
later niet meer aangepast worden. Voor een beschrijving van de beschikbare instellingen, refereer
naar 2.2.1 - Configuratie op blz. 12

2.4. INSTELLEN VAN FUNCTIEKLOKKEN
Voor verschillende functies van de PoolCommander zijn de ingebouwde klokken een essentieel
onderdeel dat nodig is om een correcte werking te garanderen.
Klokken worden gecombineerd in een klokprogramma dat toelaat om:
❖ 2 onafhankelijke aan/uit momenten per dag te definiëren
❖ Een onderscheid te maken tussen werking in het weekend versus werking tijdens de week
Alle klokken kunnen op zichzelf en individueel in- of uitgeschakeld worden. Bij inschakeling zal de
betreffende functie volautomatisch zijn rol vervullen.
De verschillende klokken beschikbaar in de PoolCommander zijn:
❖
❖
❖
❖

Filtratieklok
Verlichtingsklok
Verwarmingsklok
AUX2/AUX3 klok

Aangezien het instellen van de verschillende klokken niet frequent moet gebeuren kan dit enkel via
de PoolCommander Connect PC applicatie gedaan worden. Volg de volgende procedure om deze
klokken op een gebruiksvriendelijke manier in te stellen.
Stap 1 : verbind de (laptop) PC met de PoolCommander via een USB kabel
Stap 2 : start de PC Connect applicatie op
Stap 3: ga naar het klokprogramma instelscherm door de knop : aan te klikken.
Step4: selecteer één na één de verschillende klokken en stel ze in naar Uw inzicht.
Bij de eerste opstart van het zwembad zal Uw zwembadspecialist bij U deze instellingen normaal
gezien een eerste keer uitvoeren.
FILTRATIE PROGRAMMA
Dit programma wordt gebruikt om in te stellen op welke momenten de filtratiepomp zal draaien. Bij
beschikbaar zijn van de variabele filtratiesnelheid optie zal tijdens deze periodes de pomp op lage
snelheid draaien, tenzij een andere functie gebiedt dat een hogere snelheid aangehouden moet
worden.
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Afbeelding 11 : Instellen van het filtratieprogramma

Afbeelding 11 : Instellen van het filtratieprogramma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Schakel de filtratiefunctie aan of uit
Schakel de filtratiepomp automatisch aan als de zonnecollector functie aangeeft dat het
water opgewarmd kan worden1
Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekprogramma
Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekprogramma
Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekend programma
Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekend programma
Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van de verplichte filtratieperiode
Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van de verplichte filtratieperiode
Sla de aanpassingen op en sluit het instellingsvenster
Negeer de aangebrachte wijziginen en sluit het instellingsvenster

Naast de reguliere schakelmomenten heeft de filtratiefunctie een speciaal extra schakelpaar.
‘Filtration Obliged’. Dit is bedoeld om er zeker van te zijn dat de filtratiepomp altijd zal draaien
tijdens de ingestelde periode. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij gebruik van een zwembadafdekking
met zonnelamellen. Indien er tijdens de warmst periode van de dag (typisch tussen 11u en 14u) geen
waterstroming onder de afdekking is, kan dit de lamellen significant beschadigen. Tijdens deze
ingestelde periode zal de filtratiepomp aan een hogere snelheid draaien2 dan bij de reguliere
filtratietijden, dit om voldoende waterstroming te creeren.
VERLICHTINGS PROGRAMMA
Dit programma wordt gebruikt om in te stellen wanneer de zwembadverlichting aan of uitgeschakeld
moet worden. Zie verder in het specifieke hoofdstuk over de zwembadverlichting betreffende
informatie over de gevallen waarbij deze klok instelling genegeerd wordt.

1
2

Enkel beschikbaar indien er een zonnecollector geinstalleerd is
Bij geïnstalleerde variabele snelheid regeling voor de filtratiepomp
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Afbeelding 12 : Instelling van verlichtings programma

Afbeelding 12 : Instelling van verlichtings programma
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Schakel de verlichtingsfunctie aan of uit
Instelling van de koppeling tussen de toestand van rolluik afdekking en de verlichting
Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekprogramma
Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekprogramma
Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekend programma
Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekend programma
Sla de aanpassingen op en sluit het instellingsvenster
Negeer de aangebrachte wijziginen en sluit het instellingsvenster
Al dan niet uitschakelen van de verlichting zodra het licht is

VERWARMINGS PROGRAMMA
Dit programma wordt gebruikt om in te stellen wanneer de zwembadverwarming mag ingeschakeld
worden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om optimaal gebruik te maken van een dag- en nacht
tarief (in het geval van warmtepomp of elektrische verwarming), of kan net gebruikt worden om te
vermijden dat er ’s nachts met een warmtepomp verwarmd wordt, hetgeen voor geluidsoverlast zou
kunnen zorgen.
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Afbeelding 13 : Verwarmingsprogramma instelling

Afbeelding 13 : Verwarmingsprogramma instelling
1
2
3
4
5
6

Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekprogramma
Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekprogramma
Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekend programma
Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekend programma
Sla de aanpassingen op en sluit het instellingsvenster
Negeer de aangebrachte wijziginen en sluit het instellingsvenster

KLOKPROGRAMMA VAN DE AUX2/AUX3 FUNCTIE
Alle beschikbare extra relais kunnen beschikken over een eigen klokprogramma. Naast dit
programma beschikken deze uitgangen ook over een intelligente koppeling met andere functies van
de Pool Commander, zoals de rolluikbediening. Deze koppeling wordt in het hoofdstuk over de AUX
functie verder uitgediept.
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Afbeelding 14 : AUX programma instelling

Afbeelding 14 : AUX programma instelling
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Schakel de AUX functie aan of uit
Keuze tussen Timer modus en Conditionele modus1
Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekprogramma
Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekprogramma
Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekend programma
Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekend programma
Sla de aanpassingen op en sluit het instellingsvenster
Negeer de aangebrachte wijzigingen en sluit het instellingsvenster
Instelling van de koppeling tussen de toestand van rolluik afdekking en de verlichting

2.5. ALARMEN
De volgende Alarmen en waarschuwingen zijn beschikbaar op de PoolCommander

1

Zie hoofdstuk over de AUX functie voor meer details
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3. INTELLIGENTE FILTRATIESTURING
3.1. INLEIDING
Filtratiesturing is een noodzakelijke functie in een zwembad controle systeem, maar kan op veel
verschillende manieren uitgevoerd worden. De mogelijkheden variëren van een eenvoudige timer tot
een gesofistikeerde en intelligente toepassing die de basis filterfunctie garandeert tezamen met een
scala aan mogelijkheden om de geassocieerde kosten te verlagen terwijl de fragiele onderdelen van
een zwembad (zoals de afdekking) beschermd wordt.

3.2. FUNCTIEBESCHRIJVING
De filtratiefunctie op de PoolCommander implementeert alle meest courante noden in de
standaarduitvoering terwijl een aantal zaken optioneel kunnen toegevoegd worden, afhankelijk van
de wensen van de klant.
STANDAARD FUNCTIES
❖ Filtratietimer met Week/Weekend klok en twee schakelperiodes per dag. Dit laat toe om de
elektriciteitskosten zoveel mogelijk te optimaliseren in functie van de beschikbare tarieven.
Zo kan in het weekend (met verlaagd tarief) meer uitgebreid gefilterd worden, terwijl tijdens
weekdagen een deel van de dagelijks vereiste filtratietijd ’s avonds of ’s nachts kan gebeuren.
❖ Tijdelijke filtratietimer die toelaat om de filterpomp een bepaalde periode te laten lopen
zonder het klokprogramma aan te passen. Dit om op een gemakkelijke manier
onderhoudstaken zoals backwash of stofzuigen te kunnen uitvoeren.
❖ Door het sterk geïntegreerde karakter van de PoolCommander is automatische activatie van
de filtratiepomp ter ondersteuning van andere applicaties die water circulatie in het
filtratiesysteem vereisen mogelijk en voorzien. Voorbeelden hiervan zijn:
o Zonneklepsturing: Filtratiepomp wordt gestart op het moment dat er mogelijkheid is
tot opwarming. Dit onafhankelijk van de ingestelde reguliere filtratietijden.
o Verwarming: Indien ervoor gekozen wordt om een snelle en continue opwarming
van het bad te bekomen zal de verwarmingsapplicatie ervoor zorgen dat ook de
filtratiepomp (die moet werken om te kunnen opwarmen) geactiveerd wordt.
o Vorstbeveiliging : bij inschakeling van de vorstbeveiliging zal deze functie de
aansturing van de filtratiepomp overnemen teneinde de installatie maximaal te
beschermen.
o Chemische dosering : indien de chemische balans sturing geactiveerd is, zal het
filtratiesysteem na elke dosering de water circulatie geforceerd activeren om een
goede vermenging van de chemicaliën met het zwembadwater te garanderen.
o Zwembadafdekking protectie : indien de cover protectie ingeschakeld staat (bedoeld
om oververhitting van een solar deck te vermijden), zal de filtratie geforceerd
aanstaan tijdens de gedefinieerde protectie periode zodra het rolluik gesloten is. Op
die manier zorgt de waterstroming onder het dek voor voldoende koeling en zal het
rendement van de solar lamellen aanzienlijk verbeteren.
OPTIE : VARIABELE SNELHEIDSREGELING FILTERPOMP
Eén belangrijk deel van de werkingskosten van een zwembad is het elektriciteit verbruik voor
filtratie. Het PoolCommander systeem kan met een externe VFD (Variable Frequency Driver)
uitgerust worden die, in combinatie met een standaard filtratiepomp, de verbruikskosten van dit
filtreren significant kan verlagen. Door de ingebouwde intelligentie zal het systeem er daarenboven
voor zorgen dat ten allen tijde een snelheidsniveau geselecteerd wordt waarbij efficiëntie, veiligheid
en kostenbeheersing zo veel mogelijk in geoptimaliseerde balans gehouden wordt.
Blz. | 34

Gebruikershandleiding Intelligent PoolCommander V1.2

Juni 2016

Specifiek zal deze optie ervoor zorgen dat:
❖ Bij het regulier filtreren een zo laag mogelijk snelheidsniveau gekozen wordt dat toch nog een
efficiënte filterwerking garandeert.
❖ Indien het bad uitgerust is met een afdekking met Solar lamellen, is koeling onder het deck op de
warme momenten van de dag zeer belangrijk. De PoolCommander zal er dan ook op de gevoelige
momenten van de dag de snelheid van filtratie verhogen om er zo voor te zorgen dat het debiet
onder de afdekking (wat de nodige koeling van de lamellen voorziet) voldoende hoog is. Bij
systemen waarbij dit niet in acht genomen wordt kan een onvoldoende koeling (door het te laag
instellen van de filtratiesnelheid) blijvende beschadiging van de lamellen veroorzaken.
❖ Bij activatie van de opwarmingsfunctie, via warmtewisselaar of door middel van een gekoppelde
Warmtepomp (zie Hfdst. 8 : Zwembadverwarming) zal het debiet van de pomp verhoogd worden
om een optimale warmte uitwisseling te garanderen.
❖ Bij activatie van de 3 weg Solar klep die de waterstroom via de zonnecollector voert (zie Hfdst. 7 :
Zonnecollector sturing) zal de snelheid op de maximale waarde ingesteld worden zodat het
debiet en de opstuwhoogte van de pomp voldoende is om een optimaal zonnerendement te
garanderen.
❖ Bij activatie van de vorstbeveiliging (bij doorfilteren tijdens de winter) een minimale
doorstroming in het systeem gehandhaafd blijft dat bevriezing uitsluit. In tegenstelling tot
alternatieve vorstbeveiliging oplossingen, die de filtratiepomp op vol vermogen laten draaien,
kan hier een belangrijke besparing in verbruik gerealiseerd worden.
Belangrijk: Bij elke start vanaf een stilstaande filtratie pomp zal de pomp eerst ongeveer 2 minuten
op volle snelheid draaien, onafhankelijk van het gewenste snelheidsniveau. Dit is belangrijk om het
zelf aanzuigend karakter van de pomp te vrijwaren. Bij opstart met een te lage snelheid is het
mogelijk dat de pomp niet voldoende water in het pomphuis krijgt en als gevolg hiervan niet werkt.

OPTIE : TEMPERATUUR AFHANKELIJKE FILTRATIE 1
Aangezien de benodigde filtratietijd van een zwembad evenredig oploopt met de watertemperatuur,
is het mogelijk om via deze optie de effectieve filtratietijd hiervan afhankelijk te maken. Dit
garandeert dat:
❖ Bij hoge watertemperatuur een uitgebreide filtratieperiode ingesteld wordt om zoveel
mogelijk algenvorming tegen te gaan.
❖ Bij lage watertemperatuur de filtratietijd beperkt wordt om op die manier een belangrijke
kostenbesparing te realiseren.

1

Beschikbaar vanaf seizoen 2016 op nieuwe toestellen en als update op toestellen geïnstalleerd na 2013
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3.3. BEDIENING EN STATUS WEERGAVE
De volgende instellingen en bedieningselementen zijn beschikbaar voor de filtratiefunctie:
❖ Instellen van de reguliere klok: het zwembadwater moet op semipermanente basis gefilterd
worden om smetteloos proper te blijven. Afhankelijk van de omstandigheden (water en
buitentemperatuur, beplanting rondom het zwembad, waterhardheid, …) moet een bepaald
aantal uren per dag de filterinstallatie draaien. De PoolCommander bevat een ingebouwde
klok die toelaat om in te stellen wanneer per dag de filtratiepomp moet werken.
❖ Keuze tussen klokfunctie en timer functie: de timerfunctie wordt gebruikt om voor specifieke
doeleinden de reguliere klok niet te gebruiken, maar in plaats daarvan de filtratie gedurende
een bepaalde periode te laten lopen. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij backwash (stel de
timer in om 2 minuten lang te filtreren in de ‘backwash’ positie),
VIA HET FRONTPANEEL LCD BEDIENINGSSCHERM
De filtratiebediening kan gebeuren via het specifieke functiescherm. Dit wordt geactiveerd door op
de selectieknop onder “Filter” te drukken.

Afbeelding 15 : Filtratie LCD functieschermen

Dit functiescherm geeft de huidige werkingsmode weer en laat toe om een alternatieve mode te
selecteren.
❖ Om de filtratie via de klok te laten gebeuren, lies “Klok”
❖ Om de filtratie uit te schakelen, kies “Uit”
❖ Om de filtratie via de manuele timer te laten gebeuren, druk op “Aan”. Telkens U op “Aan”
druk zal de gevraagde filtratieperiode verlengd worden.
Afhankelijk van de ingestelde werkingsmode zal het LCD scherm andere informatie weergeven.
❖ In de klok mode wordt de huidige stand (AAN” of “UIT” alsook het volgende schakelpunt
weergegeven.
❖ In de timer mode wordt weergegeven hoelang de filtratie nog zal lopen.
Goed om weten
❖ De timer mode is een zogenaamde “override” functie. Dit wil zeggen dat, wanneer de
PoolCommander ingesteld staat op “Klok” mode, en U kiest ervoor om naar ‘timer’ te gaan,
het systeem terug automatisch naar de klokmodus zal gaan na afloop van de timer.
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❖ Indien de variabele filtratiesnelheid optie aanwezig is, zal de pomp in de manuele timermode
altijd op volle snelheid draaien
Afbeelding 15 : Filtratie LCD functiescherm
1
2
3

Weergave huidige werkingsmodus : KLOK
Volgend schakelmoment
Schakel de filtratiefunctie om naar de timerfunctie. Bij elke druk op de knop verlengd de
verlangde filtratietijd
Schakel het filtreren uit
Schakel de werkingsmodus naar KLOK
Ga terug naar het hoofdscherm
Weergave huidige werkingsmodus : UITGESCHAKELD
Weergave huidige werkingsmodus : TIMER

4
5
6
7
8

VIA HET SMART APP FUNCTIESCHERM
De mobile App laat enkel toe om de huidige werkingsmodus van de filtratie te bekijken. Dit kan o.a.
dienen om de correcte werking te verifiëren wanneer men niet in de nabijheid van het zwembad is.
Aangezien de instellingen en keuze tussen timer- en klokmodus normaalgezien enkel voor
onderhoudsdoeleinden veranderd moet worden is deze mogelijkheid niet in de mobile App
opgenomen. Dit vooral om onbedoeld veranderen van deze mode te vermijden.
De huidige werkingsmode wordt weergegeven op het ‘BEDIENINGSCHERM’.

Afbeelding 16 : Filtratiebediening via SMART mobile app

Afbeelding 16 : Filtratiebediening via SMART mobile app
1
2
3
4
5
6
7
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Snelheid indicatie filtratiepomp in RPM
Actuele werkingsmodus indicatie : regeling via KLOK
Snelheid indicatie filtratiepomp in % van maximale snelheid
Actuele werkingsmodus indicatie : Filtratiepomp aangeschakeld door verwarmingsfunctie
Actuele werkingsmodus indicatie : Filtratiepomp aangeschakeld door Zonnecollector sturing
Druk om Filtratie functie naar KLOK modus om te zetten
Druk om Filtratie functie uit te schakelen
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3.4. INSTELLINGEN
INSTELLING FILTRATIEKLOK
Er zijn twee mogelijkheden om de filtratieklok in te stellen.
❖ Standaard instelling: Deze optie wordt gekozen als het niet belangrijk is wanneer exact de
filtratiepomp loopt. Men maakt een eenvoudige keuze tussen kort/midden en lang filtreren.
Deze instelling kan via het LCD menusysteem gebeuren (zie Afbeelding 2 : Menu structuur via
LCD paneel op blz. 11) via de keuze “FILTER”. De PoolCommander beslist dan zelf wanneer de
meest optimale filtratietijden zijn.
❖ Expert instelling ; Indien het noodzakelijk is om de filtratietijden nauwkeurig in te stellen, is
het mogelijk om dit via de PC Desktop applicatie te doen (zie Afbeelding 11 : Instellen van het
filtratieprogramma op blz.29). Een week/weekend instelling alsook twee aan/uit
filtratieperiodes per dag zijn voorzien.

3.5. BELANGRIJKE WEETJES
GEFORCEERDE FILTRATIE
De aanwezigheid van de automatische geforceerde filtratie ter ondersteuning van de verschillende
PoolCommander functies kan soms tot verwarring leiden. Indien de filtratie geactiveerd is in zo’n
mode, zal op het LCD scherm één van de volgende boodschappen verschijnen met een indicatie van
de reden waarom het systeem geforceerd aanstaat.

Afhankelijk van de Versie van Uw PoolCommander kan het zijn dat voor de Chemische dosering, de
vorstbeveiliging en de Cover protectie modes enkel het woord “GEFORCEERD” te zien is zonder
bijkomende informatie. Bij het eerstvolgende onderhoud zal een technieker de SW altijd naar de
laatste versie upgraden.
Tijdens een geforceerde werkingsmode is het niet mogelijk om de normale tijdelijke filtratie mode te
gebruiken om de filtratie te stoppen.
UITSCHAKELEN VAN GEFORCEERDE FILTRATIE
In bepaalde gevallen is het nodig om de filtratie volledig stil te leggen. Afhankelijk van de reden van
geforceerde activatie kan dit op verschillende manieren gebeuren.
1. Volledige uitschakeling : Om alle filtratie activiteit gegarandeerd te stoppen kan in het
gebruikersmenu de optie “Onderhoud” gekozen worden. (Menu/Onderhoud/Aan of Uit).
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Indien Onderhoudsmode “Aan” staat, zal de filtratie gegarandeerd uitgeschakeld blijven. Deze
instelling is bijvoorbeeld nodig om werkzaamheden aan het water circuit mogelijk te maken
zonder risico op onverwachte activatie van de filtratiepomp. Op dit moment kan de filtratie
echter ook niet meer manueel aangezet worden (bijv. om een backwash uit te voeren).
2. Tijdelijke uitschakeling van geforceerd filtreren : Als U bijvoorbeeld een backwash wil
uitvoeren, of het zwembad stofzuigen kan het nodig zijn om tijdelijk de filtratie te stoppen
zodat de 6 weg kraan in de juiste stand gezet kan worden. Om dit te bekomen en toch
daarna de filtratie in manuele mode te kunnen gebruiken moet u de individuele
onderliggende functie die het geforceerd filtreren activeert uitschakelen.
a. Bij “Verwarming” : Geforceerde filtratie kan uitgeschakeld worden door de
verwarming tijdelijk uit te schakelen. (kies Temp/Prog/Uit)
b. Bij “Zonneverwarming” : Schakel tijdelijk de zonnecollector sturing uit (kies Zon/Uit)
c. Bij “pH dosering” of “Cl dosering” : Schakel automatische chemische regeling uit
d. Bij Vorstbeveiliging : Schakel de Antivriesbeveiliging uit
e. Bij “Cover protect” : Openen van het zwembad rolluik zal de geforceerde filtratie
stoppen
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4. ZWEMBADVERLICHTING
4.1. INLEIDING
Aansturen van de zwembadverlichting is een basis functie in elke zwembad automatisatieoplossing.
Door het sterk geïntegreerde karakter van dit toestel is het mogelijk om het gebruiksgemak sterk te
verhogen alsook de energiebesparing te maximaliseren.
Naast de intelligente aansturing heeft de PoolCommander ook het nodige vermogen aan boord om
tot 100VA LED lampen rechtstreeks aan te sturen zonder tussenschakeling van een
vermogenstransformator.

4.2. FUNCTIEBESCHRIJVING
Om het gebruiksgemak te verhogen en tegelijk zoveel mogelijk energie te besparen heeft de
PoolCommander een aantal extra functie
STANDAARD FUNCTIES
•
•
•

•

Programmering van de verlichting cyclus met de ingebouwde klok.
Automatische uitschakeling bij gesloten Rolluik : Indien de rolluik besturing functie gebruikt
wordt kunnen de lichten automatisch uitschakelen bij gesloten rolluik.
Automatisch uitschakelen bij daglicht : indien het buiten nog licht is, is het meestal niet
gewenst om de verlichting geactiveerd te hebben. Het systeem zal een ingebouwde tabel
gebruiken (Enkel voor België/Nederland/Duitsland/Frankrijk) die bij benadering weergeeft
wanneer het op een bepaald moment in het jaar licht en donker wordt en het licht
geforceerd uitschakelen indien het nog licht is. Deze functie is standaard geactiveerd.
Tijdelijk aanschakelen van de verlichting: Deze mogelijkheid laat U toe om buiten de
ingestelde kloktijden om toch de zwembadverlichting voor een bepaalde periode aan te
schakelen. Dit kan gebruikt worden om op minder courante momenten de verlichting toch
aan te steken zonder telkens de klok instellingen te moeten veranderen.

4.3. BEDIENING EN STATUS WEERGAVE
De volgende instellingen en bedieningselementen zijn beschikbaar voor de
verlichtingsfunctie:

zwembad

VIA HET FRONTPANEEL LCD BEDIENINGSSCHERM
De zwembad verlichting bediening kan gebeuren via het specifieke functiescherm. Dit wordt
geactiveerd door op de selectieknop onder “LED” te drukken.

Afbeelding 17: Verlichting controle scherm

Dit functiescherm geeft de huidige werkingsmode weer en laat toe om een alternatieve mode te
selecteren.
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❖ “Aan” : activeerd de tijdelijke verlichtingsfunctie. Door meerdere malen op “Aan” te drukken
kan U het gewenste interval telkens verlengen totdat de gewenste periode weergegeven
wordt. Hierna zal de timer tot nul aftellen waarna de verlichting terug naar zijn
oorspronkelijke werkingsmode gaat.
❖ “Uit” : Verlichting is altijd uitgeschakeld
❖ “Klok” : Verlichting gaat volgens de ingestelde klok cyclus, al dan niet aangepast door de
automatiseringsfuncties (‘Uit bij gesloten rolluik’ en ‘uit bij daglicht’. In beide gevallen zal het
LCD display de nodige buikomende informatie verschaffen om aan te geven waarom het licht
uitgeschakeld is.

VIA HET SMART APP FUNCTIESCHERM
Binnen de mobiele SMART app kan gekozen worden tussen Manuele tijdelijke Aan, Permanent Uit en
en Klok mode.

Afbeelding 18 : Bediening verlichting via SMART mobile app

Indien manuele “Aan” mode wordt gekozen zal de verlichting cyclus na XXX uur terug naar de vorige
instelling gaan. “Auto” of “Uit”. Deze functie is vooral bedoeld om vanuit het comfort van de
leefruimte de verlichting te kunnen aanschakelen zonder zich naar de technische ruimte te begeven
waar de PoolCommander typisch geïnstalleerd wordt.
De schakelmomenten van de “Klok” mode alsook de verwachtte zonsopgang en zonsondergang
tijden worden alsook weergegeven

Afbeelding 18 : Bediening verlichting via SMART mobile app
1
2
3
4
5
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De verlichting permanent uitschakelen
De verlichting inschakelen
De Verlichtingscyclus in Klok mode zetten.
Indicatie zonsopgang en zonsondergang
Klok instelling
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4.4. INSTELLINGEN
INSTELLING VERLICHTINGSKLOK
Zie paragraaf 2.4.2 : Verlichtings Programma
1.1.1. INSTELLING AUTOMATISATIE FUNCTIES
Het activeren van de automatische verlichting uitschakeling bij gesloten rolluik kan U via de PC
Desktop applicatie (eenmalig) uitvoeren. Deze instelling blijft bewaard, ook na stroomonderbreking.
Verbind de PoolCommander met Uw PC via een USB kabel en kies het icoon betreffende de klok
instellingen

.

Op de ‘Lights’ tab stel de functie in zoals hieronder aangegeven .

Afbeelding 19: Verlichting auto mode instellen met PC applicatie

Het (de)activeren van de Automatische daglicht afhankelijke regeling kan ook via het gebruikersmenu
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1. Kies “Menu” en dan “LED”

2. Selecteer Auto “Aan” of “Uit” :

OPMERKING

Blz. | 43

Het grootste gebruiksgemak kan U bereiken door de kloktijden op
standaardwaarden in te stellen (bijv. van 17u ‘avonds tot 12u ’s nachts),
gecombineerd met de automatische functies. Dit zal ervoor zorgen dat het licht
aangaat zodra U het bad opent wanneer het donker is buiten. In het geval U de
lichten langer wil later aanstaan (bijvoorbeeld bij een pool party) gebruikt U de
manuele functie om dit eenmalig te doen.
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5. BEDIENING ROLLUIK
5.1. INLEIDING
De PoolCommander heeft een ingebouwde voorziening om rechtstreeks een 24VDC rolluik motor
aan te sturen met opslag van ‘Open’ en ‘Dicht’ posities die een automatische opening en sluiting met
een enkele druk op de knop mogelijk maakt.

5.2. FUNCTIEBESCHRIJVING
STANDAARD FUNCTIES
•
•
•
•
•

Variabele snelheidsregeling van de Rolluikmotor met uitlezen van ingebouwde
positiesensoren
Soft start en soft stop functie om de belasting op de installatie bij openen en sluiten te
minimaliseren
Intuïtieve kalibratie procedure die, eenmaal uitgevoerd, toelaat om het rolluik met 1 druk op
de knop te openen en te sluiten.
Continue overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van beschadiging van de installatie bij
blokkering van het rolluik.
Vertraagde aanloop bij sluiten van bad om de kans op ‘rolluik omlag’ te minimaliseren.

5.3. BEDIENING EN STATUS WEERGAVE
De volgende instellingen en bedieningselementen zijn beschikbaar voor de rolluik bedieningsfunctie:
VIA HET FRONTPANEEL
De bediening van het rolluik kan, eens ingesteld door middel van de “OPEN” en “CLOSE” knoppen op
het PoolCommander frontpaneel gebeuren. Om tijdens het openen of sluiten de beweging
onmiddellijk te stoppen (bijvoorbeeld omdat er iets of iemand in het water ligt) drukt U op “STOP”.
1.1.1. VIA DE SLEUTELBEDIENINGS SCHAKELAAR
Verschillende types van sleutelschakelaar kunnen gebruikt worden
•

•

•

2 knoppen (Open en Dicht) met een extra sleutelschakelaar : Indien U het rolluik wil
bedienen met de “Open” en “Dicht” knoppen op de sleutelschakelaar moet U altijd eerst de
sleutel in de “Aan” stand zetten. Om de beweging van het rolluik onmiddellijk te stoppen zet
U de sleutelschakelaar in de ‘uit’ stand.
Enkele sleutelschakelaar die links ‘Sluiten’ en rechts ‘Openen’ gedraaid kan worden : Om
met dit type schakelaar de beweging van het rolluik te stoppen draait U de sleutel naar de
tegengestelde beweging (bijvoorbeeld bij openen de sleutel naar ‘sluiten’ draaien en
omgekeerd.
Het toestel kan ingesteld worden voor 2 werkingsmodes :
o “Normal mode” : één druk op de knop doet het rolluik op of afrollen tot de gewenste
positie.
o “Deadman” mode : er moet blijvend op de knop gedrukt worden om het rolluik te
laten bewegen. Loslaten van de knop zal de beweging onmiddellijk stoppen. Deze
instelling is wettelijk verplicht in bepaalde Europese landen.
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Alhoewel een zwembad rolluik een ideale beveiliging is om te vermijden dat kleine
kinderen en huisdieren per ongeluk in het zwembadwater terechtkomen zijn er
ook gevaren aan verbonden. De stevigheid van de constructie van een typisch
rolluik is van die aard dat het quasi onmogelijk is, zelfs voor een volwassen
persoon, om het rolluik van onderuit op te heffen. Als iets of iemand per ongeluk
onder het rolluik gevangen geraakt is de kans op verdrinking bijzonder groot ! Het
is ook niet mogelijk om het op- of afrollen van het rolluik manueel tegen te
houden. Er moet daarom extra opgelet worden bij de bediening van het rolluik :
• Bedien het rolluik nooit als U geen vrij zicht hebt op het zwembad.
• Bedien het rolluik nooit indien er nog spelende kinderen of andere
personen in het water zijn.
• Laat niet toe dat kinderen onder een half afgerold rolluik gaan spelen.
Men moet er altijd voor zorgen dat het rolluik volledig geopend of volledig
gesloten is.
• Bedien het rolluik niet als er zich andere objecten in het water bevinden.
Deze kunnen het mechanisme mogelijk blokkeren en blijvende schade aan
de installatie toebrengen.
• Indien er kleine kinderen in huis zijn, haal altijd de sleutel van de
sleutelschakelaar en monteer de PoolCommander hoog genoeg zodat het
rolluik in Uw afwezigheid niet geopend of gesloten kan worden.

VIA HET SMART APP DASHBOARD
Het rolluik kan bediend worden via de mobiele SMART app. Deze laat toe om het te openen of te
sluiten en geeft aan wat de huidige positie is. Er zijn 3 mogelijkheden die bedoeld zijn om van op
afstand te controleren of het rolluik in de gewenste positie staat.
1. Geopend
2. Gesloten
3. In beweging, wat aangeeft dat het rolluik aan het openen of sluiten is. Ook als het rolluik
tijdens het openen of sluiten gestopt wordt, zal de app deze indicatie geven.

Afbeelding 20: SMART bediening van het rolluik

Aangezien het mogelijk is dat de OPEN of SLUIT knoppen op het App Dashboard per ongeluk
ingedrukt worden, zal er altijd een bevestiging gevraagd worden alvorens over te gaan tot het
effectieve openen of sluiten.
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De functie op de SMART app is vooral bedoeld om van op afstand te controleren
of het rolluik effectief gesloten is. Ondanks het feit dat het mogelijk is om het
rolluik te bedienen van op grote afstand is het niet aangeraden om dit te doen als
er geen visueel contact gemaakt kan worden. Zie de waarschuwing hierboven mbt
de gevaren die hier mogelijks aan verbonden zijn.

5.4. INSTELLINGEN
KALIBRATIE VAN DE ROLLUIK START EN STOP POSITIES
Alvorens het rolluik bediend kan worden moet een kalibratie procedure uitgevoerd worden. Deze
legt de ‘open’ en ‘gesloten’ posities vast. Normaalgezien moet deze procedure maar één keer
uitgevoerd worden. Het kan voorkomen dat bij een stroompanne tijdens gebruik van het rolluik de
‘open’ of ‘gesloten’ positie ligt gewijzigd is. Indien deze afwijking te groot is geworden kan U gewoon
de kalibratie opnieuw uitvoeren om opnieuw een perfecte instelling te bekomen.
Bij eerste gebruik zal de PoolCommander U onmiddellijk vragen of de instelprocedure moet
uitgevoerd worden. Bij herhaalde instelling kan U via de gebruikersmenu de procedure activeren.
Kies hiervoor opeenvolgend Menu/Rolluik/Instellen
PROCEDURE STANDAARD INSTELLING
De procedure start met de vraag of U werkelijk kalibratie stappen wil doorlopen. Antwoordt hier aub
bevestigend op.

Afbeelding 21 : Startscherm en verschillende stappen bij Rolluik instelling

Stap 1.
Antwoord bevestigend op de vraag of U de instellingsprocedure wil doorlopen.
Stap 2.
Beweeg het rolluik met behulp van de ‘open’ en ‘dicht’ knoppen tot de gewenste
geopende positie. Hiervoor kan men zowel de knoppen op het PoolCommander frontpaneel
als de “open” en “dicht” posities/knoppen op de sleutelschakelaar gebruiken. Er moet
continu op de toets gedrukt worden om het rolluik in beweging te houden. Zodra de toets
wordt losgelaten stop het rolluik met bewegen. U kan zoveel keer na mekaar van richting
veranderen totdat de gewenste positie bereikt is.
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Stap 3.

Wanneer

Stap 4.

Herhaal nu de procedure van stap 2 om de gewenste positie van het gesloten rolluik
te
kiezen.

Stap 5.
Stap 6.

Wanneer de gewenste gesloten positie bereikt is, druk op “Kies”
Het rolluik is nu correct ingesteld.
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positie
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is,

druk

op

“Kies”

Indien de ingestelde “Open” positie zich onder de waterlijn bevindt is het
aangeraden om een geforceerd geleidingsmechanisme voor het rolluik te
installeren. Ondanks het feit dat het rolluik en de PoolCommander uitgerust zijn
met systemen om omslag van het rolluik naar de verkeerde kant te vermijden bij
opening, is het niet uitgesloten dat dit toch gebeurt wat blokkering van en
mogelijks schade aan het rolluik mechanisme kan veroorzaken. Indien U geen
geleidingsmechanisme heeft is het aangeraden omde “Open” positie van het
rolluik niet geheel onder water te positioneren en dus enkele lamellen op het
water te laten drijven.
Het is minder belangrijk om de “gesloten” positie heel nauwkeurig in te stellen.
Het rolluik zal in gesloten toestand een sterk “harmonica effect’ vertonen wat
toelaat om, eens het rolluik de rand van het zwembad raakt tijdens het sluiten, het
nog even verder te laten lopen in de “sluit” richting. Dit garandeert ook o.a. dat bij
veranderende waterniveaus het rolluik mooi gesloten blijft.

5.5. BEVEILIGING VAN HET ROLLUIK
Gezien de grote krachten die nodig zijn om een typisch zwembad rolluik te open en te sluiten kan
een eventuele blokkering tot significante en permanente beschadiging leiden. Om in zulk geval
beschadiging te voorkomen zijn verschillende beveiligingen ingebouwd
VERMOGEN MONITORING
Het opgenomen vermogen van de Rolluik motor wordt op continue wijze gemeten en geëvalueerd.
Wanneer een elektromotor een groter koppel moet genereren (ie meer kracht moet zetten) zal hij
ook meer elektrisch vermogen opnemen. Een blokkering van het rolluik zal op die manier een piek in
het opgenomen vermogen ten gevolge hebben. Deze piek kan door het meetmechanisme opgemerkt
worden. Indien dit gebeurt zal de motor onmiddellijk gestopt worden om beschadiging te vermijden.
Na een stop door overbelasting zal de volgende boodschap op het PoolCommander LCD scherm
verschijnen.
Deze boodschap zal blijven staan totdat de beveiliging gereset wordt. In deze status is het ook
onmogelijk om het rolluik verder te openen of sluiten, ter voorkoming van verdere schade. Dit kan
gebeuren door de volgende stappen te volgen :
1. Ga naar het gebruikers menu
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2. Kies RESET/Overbelasting

3. Druk op “Kies”.

HOOG- EN LAAGWATER BLOKKERING
Indien hoog en/of laagwater sensors geïnstalleerd zijn kan de PoolCommander detecteren dat het
mogelijks gevaarlijk is om het rolluik te openen of sluiten. Bij te hoge waterstand is er een kans dat
het rolluik tegen de ondersteuningsbalk stoot en blokkeert. Bij te lage waterstand is er een kans dat
het rolluik tegen de scheidingswand tussen zwembad en rolluik put botst.
In beide gevallen zal het niet mogelijk zijn om het rolluik te bedienen. De motor zal niet geactiveerd
worden zolang de alarm status niet opgelost is:
-

Bij te laag water : water bijvullen
Bij te hoog water dit overtollige water naar “waste” wegpompen via het filtratiesysteem.
DETECTIE VAN WATER IN DE MOTORPUT

Indien het rolluik bediend wordt met een externe motor, geplaatst in een motorput naast het
zwembad, is het aan te raden om deze motor te beschermen tegen water dat mogelijks in deze
motorput kan terechtkomen. In het geval de motor zelf in het water zou komen te staan kan de
PoolCommander belangrijke schade oplopen indien in die situatie de motor geactiveerd zou worden.
Uw PoolCommander kan, indien een waterniveausensor geplaatst is in de motorput en aangesloten
werd aan de PoolCommander, detecteren dat het geraadzaam is om de motor niet te bekrachtigen
zodra het waterniveau in de motor put te hoog is.
Indien Uw zwembad uitgerust is met een buismotor is deze beveiliging niet nodig.

5.6. MANUEEL HET ROLLUIK OPENEN OF SLUITEN
Afhankelijk van het type motor is het mogelijk om het rolluik manueel open te trekken.
1. Bij het gebruik van een externe motor geïnstalleerd naast het bad in een motorput kan het
rolluik enkel manueel geopend worden na demontage van de motor. Informeer bij U
zwembadspecialist hoe dit eventueel moet gedaan worden.
2. Bij het gebruik van een in het zwembad ingebouwde buismotor moet de anti-afrol blokkering
opgeheven worden alvorens het rolluik manueel kan open getrokken worden.
o Ga naar “Config/Motorrem” en kies “Rem los” of “Rem vast”
o Trek aan het rolluik om het langzaam open te rollen. Zorg ervoor dat geen te grote
kracht gebruikt wordt om beschadiging te vermijden.
o Reactiveer de anti-afrol blokkering.
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6. WATERNIVEAUREGELING
6.1. INLEIDING
Het warme zwembadwater zal bij een geopend zwembad snel verdampen, zelfs al is de
buitentemperatuur niet heel hoog. Het is onvermijdelijk dat het waterniveau tijdens het
zwemseizoen dan ook regelmatig moet bijgevuld worden.
De automatische waterniveauregeling zal ervoor zorgen dat U zich om het waterniveau helemaal
geen zorgen meer hoeft te maken. Het bijvullen van water zal volledig automatisch gaan in functie
telkens een te lage waterstand gedetecteerd wordt.

6.2. FUNCTIEBESCHRIJVING
STANDAARD FUNCTIES
•
•
•

Detecteren van lage waterstand
Automatisch bijvullen door activatie van een solenoïde gestuurde waterkelp
Ongevoelig voor een schommelend waterniveau veroorzaakt door activiteit in het zwembad

6.3. BEDIENING EN STATUS WEERGAVE
Voor de waterniveauregeling zijn geen specifieke instellingen vereist. De functie is altijd geactiveerd.
STATUS VIA HET SMART APP FUNCTIESCHERM
In het statusgedeelte van het dashboard is er een indicatie die aangeeft of er op dat moment water
bijgevuld wordt.

Indicatie van actuele water toevoer solenoïde klep. Tijdens het effectieve
bijvullen zal dit symbool actief zijn (links : klep is gesloten, rechts : klep is
geopend). Indien de actiefindicatie ongewoon lang actief is, gelieve te
controleren of:
❖ De watertoevoer effectief geopend is (de meeste kleppen worden
voorafgegaan door een manuele kraan die gesloten kan worden)
❖ De waterniveausensor niet geblokkeerd is. Hoe er rekening mee
dat er een minimale bijvultijd gedefinieerd is. Indien het systeem
een te laag waterniveau detecteert zal er minstens een kwartier
lang bijgevuld worden nadat het niveau, zoals gezien door het
systeem, terug normaal is.. Dit is belangrijk bij manueel
gedeblokkeerde sensor omdat deblokkering de toevoerklep niet
onmiddellijk zal sluiten. In dit geval kan U best de manuele
toevoerkraan sluiten om verder waterverlies te voorkomen.
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7. ZONNECOLLECTOR STURING
7.1. INLEIDING
Om het energieverbruik van de zwembadverwarming zo veel mogelijk te beperken gebruiken veel
zwembadeigenaars een zonnecollector die het water dat door het filtratiesysteem stroomt opwarmt
met behulp van zonnen energie. Op deze manier kan in een groot deel van het zwemseizoen het
gebruik van de verwarming vermeden worden terwijl toch een aangename zwemtemperatuur
gehandhaafd wordt.

7.2. FUNCTIEBESCHRIJVING
Met behulp van een temperatuur sensor vastgemaakt aan de collector wordt de temperatuur van
die collector opgenomen. Indien de delta tussen die collector temperatuur en de temperatuur van
het zwembadwater boven een ingestelde waarde uitstijgt zal de PoolCommander automatisch de
solar 3 wegkiep omzetten en de filtratiepomp starten zodat het water door de collector stroomt en
op die manier opwarmt.
STANDAARD FUNCTIES
•
•
•
•

ingebouwde aansturing voor het omzetten van de gemotoriseerde 3-wegsklep die het water
via de collector kan leiden.
Automatische activatie van de filtratiepomp zodat er effectief water door de collector
stroomt wanneer er beschikbare zonne-energie is
Instelbare temperatuur delta tussen het water en de collector
Instelbare hysteresis om frequent omschakelen rond het delta instelpunt te vermijden
INTERACTIE MET ANDERE FUNCTIES

Om effectief een opwarming van het zwembadwater te bekomen indien er zonneschijn is, is het
noodzakelijk dat er water door het filtratiecircuit stroomt. Om dat te garanderen zal de
PoolCommander de filtratiepomp automatisch activeren (geforceerde modus) indien er mogelijkheid
tot verwarmen is.
Naast het activeren van de filtratiepomp is het ook belangrijk dat een voldoende groot debiet door
de collector stroomt. Hiervoor zal de PoolCommander de filtratiefunctie opleggen om op de hoogst
mogelijke snelheid te opereren, zolang er zonneschijn is.

7.3. BEDIENING EN STATUS WEERGAVE
De volgende instellingen en bedieningselementen zijn beschikbaar voor de zonnesturingsfunctie:
•
•
•

Manueel Aanschakelen : de 3 weg klep zal het water altijd via de zonnecollector sturen
Manueel Uitschakelen : de 3 weg klep zal het water niet langs de zonnecollector sturen
Automatisch schakelen : wanneer de delta temperatuur hoog genoeg is zal de 3wegs klep
omschakelen. Deze blijft in deze stand staan totdat de collector temperatuur voldoende
terug gedaald is.

Voorbeeld : met een delta instelling van 8°C, een hysteresis van 6°C en een zwembad temperatuur
van 22°C zal:
•
•

De klep omschakelen zodra de collector temperatuur 30°C bereikt (= 22+8)
De klep terugschakelen op het moment dat de collectortemperatuur 24°C bereikt (= 22+8-6)
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VIA HET FRONTPANEEL LCD BEDIENINGSSCHERM
De zonnesturing bediening kan gebeuren via het specifieke functiescherm. Dit wordt geactiveerd
door op de selectieknop onder “Zon” te drukken.

Afbeelding 22: Zonnecollectorsturing controle schermen

Dit functiescherm geeft de huidige werkingsmode weer en laat toe om een alternatieve mode te
selecteren.
❖ “Aan” : ga naar “Manuele AAN” mode
❖ “Uit” : ga naar “Manueel UIT” mode
❖ “Auto” : ga naar automatische mode
Afhankelijk van de ingestelde werkingsmode zal het LCD scherm op de eerste lijn aangeven in welke
werkingsmode we ingesteld zijn.
VIA HET SMART APP FUNCTIESCHERM

Afbeelding 23 : Bediening zonnecollectorsturing via SMART mobile app

Afbeelding 23 : Bediening zonnecollectorsturing via SMART mobile app
1
2
3
4
5
6
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Schakel de zonnecollector sturing permanent uit
Schakel de zonnecollector sturing permanent in
Zet de zonnecollectorsturing in Automatische mode
Temperatuur van de zonnecollector
Temperatuur van het zwembadwater
Temperatuurverschil tussen het zwembadwater en de zonnecollector. Dit cijfer wordt groen
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indien de zonnecollectorsturing geactiveerd is.

7.4. INSTELLINGEN
INSTELLING ZONNECOLLECTORSTURING
Om in de meeste gevallen een optimale werking te garanderen zijn de werkingsparameters van de
zonnecollectorsturing bij de PoolCommander productie vast ingesteld op de volgende waarden :
1. Delta temperatuur tussen collector en zwembad waarbij de sturing geactiveerd wordt : 4°C
2. Hysteresis : 2°C
3. Maximale zwembadtemperatuur waarboven de zonnecollector sturing zal uitgeschakeld
worden : 30°C
Indien er door omstandigheden andere instellingen noodzakelijk zijn kan Uw zwembadspecialist de
nodige aanpassingen maken. Gelieve hem hiervoor te contacteren.

TIP
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Het is niet noodzakelijk dat de zonnecollector geactiveerd wordt bij elke straal
zonneschijn. Voor Uw installatie is het veel beter dat dit met een zekere vertraging
gebeurt. U zal daardoor geen potentiele warmteopbrengst verliezen aangezien het
water dat zich in de collector bevindt ook zal opwarmen en het bij effectieve
activatie in één keer in het zwembad gepompt wordt. Voor die reden is het
geraadzaam m de deltatemperatuur niet te laag in te stellen.
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8. ZWEMBADVERWARMING
8.1. INLEIDING

8.2. FUNCTIEBESCHRIJVING
Nauwkeurige regeling van de zwembadtemperatuur door rechtstreekse of onrechtstreekse
aansturing van verschillende zwembadverwarmingsinstallaties.
STANDAARD FUNCTIES
❖ Automatische regeling van de verwarming van het zwembad tot op 0,1°C nauwkeurig
❖ Geschikt voor aansturing van:
o Centrale verwarming gebaseerd systeem met circulatiepomp en warmtewisselaar
o Electrische verwarmingsinstallatie (elektrische warmtewisselaar of warmtepomp)
door middel van een vermogensrelais
o Rechtstreekse controle van bepaalde types compatibele warmtepompen via de
seriële communicatie bus
❖ Automatische activatie van de filtratiepomp indien verwarming gewenst is.

8.3. BEDIENING EN STATUS WEERGAVE
De volgende instellingen en bedieningselementen zijn rechtstreeks beschikbaar voor de
verwarmingsfunctiefunctie:
❖ Instelling van de gewenste temperatuur
❖ Instellen van de werking modus : Uit/Aan/Klok
De volgende instellingen kunnen door Uw zwembadspecialist ingesteld worden om de werking van
Uw systeem te optimaliseren. Deze instellingen moeten, eens bepaald niet meer aangepast worden
tijdens de levensduur van Uw zwembad.
❖ Hysteresis : deze parameter bepaald hoeveel de zwembadtemperatuur boven de ingestelde
temperatuur moet uitstijgen voordat het systeem stopt met verwarmen of hoeveel de
temperatuur moet zakken onder de ingestelde temperatuur voordat het systeem opnieuw
begint met verwarmen
❖ Filtratiesnelheid1 bij verwarmen
VIA HET FRONTPANEEL LCD BEDIENINGSSCHERM
De bediening van de zwembad verwarming kan gebeuren via het specifieke LCD functiescherm. Dit
wordt geactiveerd door op de selectieknop onder “Temp” te drukken.

Afbeelding 24: Verwarming selectie en controle scherm

1

Enkel beschikbaar indien de variabele filtratiesnelheid optie beschikbaar is
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Het controlescherm geeft de huidige werkingsmode en status weer op de 1ste regel en laat toe om
rechtstreeks de gewenste temperatuur te selecteren. De 2de en 3de regel geven respectievelijk de
gewenste en huidige zwembadwater temperatuur weer.
❖ “Prog” : ga naar het werkingsmode selectiescherm
❖ “-“ : verlaag de gewenste temperatuur
❖ “+” : verhoog de gewenste temperatuur
Het Programma modus scherm laat toe om de verschillende werkingsmodes te selecteren

Afbeelding 25: Verwarming mode instelscherm

❖ Uit : de verwarming is uitgeschakeld
❖ Aan : de verwarming zal continu draaien totdat de gewenste temperatuur bereikt is
❖ Klok : de verwarming zal tijdens de ingestelde klok periode(s) draaien totdat de gewenste
temperatuur bereikt is
VIA HET SMART APP FUNCTIESCHERM

Afbeelding 26 : Bediening verwarming via SMART mobile app

Afbeelding 26 : Bediening verwarming via SMART mobile app
1
2
3
4
5
6
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Schakel de verwarming permanent uit
Schakel de verwarming in Aan/Boost modus
Schakel de verwarming in klokmodus
Verlaag de gewenste temperatuur
Gewenste temperatuur
Verhoog de gewenste temperatuur
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9. CHEMISCHE BALANS REGELING
9.1. INLEIDING
Mooi en helder water maakt dat je nog meer kan genieten van het zwembad in je tuin. Om dat te
garanderen is het zeer belangrijk dat de chemische balans van je zwembadwater in orde is. Dit kan
gebeuren door op regelmatige basis de nodige chemicaliën aan het zwembadwater toe te voegen.
Het is echter ook belangrijk dat de concentraties van die chemicaliën voldoende maar niet te hoog
zijn. Te hoge concentraties kan irritatie van de huid veroorzaken en in extreme gevallen beschadigign
van de zwembadinstallatie

9.2. FUNCTIEBESCHRIJVING
De PoolCommander Chemische Regeling automatiseert en beveiligd de dosering van de
verschillende chemicaliën om op continue basis de juiste concentratie aan chemicaliën te bekomen
met perfect helder zwembadwater tot gevolg.
STANDAARD FUNCTIES
❖ Automatische regeling van de chemische pH door nauwkeurige dosering van ph+ of pH❖ Instelbare keuze tussen pH Plus (pH naar boven bijregelen) of pH Min (pH naar beneden
bijregelen). Uw zwembadspecialist zal U adviseren welke regeling in Uw specifieke situatie
nodig is.
❖ Regeling van het chlorinatie niveau:
o Bij gebruik van een zout elektrolyse installatie zal de elektrolyse stopgezet worden bij
overschrijding van het ingestelde niveau
o Bij gebruik van Chloor dosering zal het ingestelde ORP niveau zo goed mogelijk
benaderd worden door indien nodig Vloeibaar Chloor aan het zwembadwater toe te
voegen
❖ Manuele dosering van zowel pH Plus/pH Min als Vloeibaar chloor.
❖ Geforceerde filtratie totdat de toegevoegde chemicaliën volledig vermengd zijn met het
zwembadwater.

9.3. BEDIENING EN STATUS WEERGAVE
De volgende instellingen en bedieningselementen zijn beschikbaar voor de chemische regelingen
functie:
❖
❖
❖
❖

Instellen van het gewenste pH niveau
Instelling van het gewenste of maximale (bij Zout Elektrolyse) ORP niveau
Keuze tussen uitgeschakelde of Automatische pH regeling
Keuze tussen uitgeschakelde of Automatische Chloor regeling
VIA HET FRONTPANEEL LCD BEDIENINGSSCHERM

De Chemische balansregeling bediening kan gebeuren via het specifieke controlescherm. Dit wordt
geactiveerd door op de selectieknop onder “Chem” te drukken.
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Afbeelding 27: Chemische regeling selectie en controle scherm

Het Controlescherm geeft de volgende informatie weer:
❖ LCD 2de lijn : werkingsmode en gewenst niveau voor de pH regeling
❖ LCD 3de lijn : werkingsmode en gewenst ORP niveau
Dit controlescherm laat toe om de verschillende parameters afzonderlijk te in te stellen.
❖ Herhaaldelijk drukken op “Kies” verschuift de focus van de in te stellen parameter in de
volgende sequentie :
o Werkingsmode pH regeling : druk op de pijltjes om te schakelen tussen “Uit” en
“Auto”
o Gewenst pH niveau : gebruik de pijltjes om het in te stellen pH niveau naar boven of
beneden bij te stellen
o Werkingsmode Chloorregeling : druk op de pijltjes om te schakelen tussen “Uit” en
“Auto”
o Gewenst ORP niveau : gebruik de pijltjes om het in te stellen pH niveau naar boven of
beneden bij te stellen

9.4. INSTELLINGEN
PH SENSOR CALIBRATIE
Om een betrouwbare pH meting te garanderen moet de meetsonde regelmatig gekalibreerd
worden. Het is aan te raden om tenminste om de 2 maanden de kalibratie routine uit te voeren.
Om de kalibratie te starten kiest op in het gebruikersmenu “Menu/pH/Kalibratie


Volg de onderstande stappen om calibratie te voltooien :
Stap 1 :

antwoordt bevestigend op de vraag om calibratie te starten

Stap 2 :

Neem de pH meetsonde uit het watercircuit en dompel het onder in een pH 7
bufferoplossing
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Stap 3 :

wacht tot de uitlezing op het pH7 calibratiescherm stabiel is en druk op “Klaar”

Stap 4 :

neem de pH sonde uit de pH7 buffer oplossing en zet ze in een pH4 buffer oplossing

Stap 5:

Herhaal stap 3 en wacht op een stabilee uitlezing alvorens op “Klaar” te drukken.

Stap 6 :

Op dit moment ziet U de calibratiewaarden zoals ze geregistreerd zijn. Vergelijk de
waarden met de tabel hieronder om de toestand van Uw pH sonde te evalueren.
Indien vóór één van de waardes een vinkje staat kan U ervan uitgaan dat de
sondekwaliteit zich in de verdachte zone bevindt.

Absolute waarde offset
Kleiner dan 15mV
Tussen 15mV en 30mV

en
of

Groter dan 30mV

of

Stap 7 :

TIP
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slope
Tussen -56,2 and -60,4 mV
Tussen -60,3 and -62,1 mV of
tussen -53,3 and -56,2 mV
Kleiner dan -62,1mV of groter
dan -53,3mV

Toestand pH Probe
In goede staat
Probe moet gereinigd worden
Probe is aan vervanging toe

Plaats de sonde terug in het systeem en druk op “Klaar” of “Stop”om terug naar de
gewone werkingsmodus te gaan.

Afhankelijk van de leeftijd van de sonde kan het een tijdje duren alvorens de
metingen in bufferoplossing een stabiele waarde bereiken. Het kan geen kwaad
om de sondes tot 10 minuten in de bufferoplossingen te houden alvorens op
“klaar” te drukken. Hoe langer er gewacht wordt, hoe nauwkeuriger de kalibratie
zal zijn.
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CHLOOR MANUELE DOSERING OF “CHLOORSHOCK”
Om bij opstart na het winterseizoen het bad snel terug op de ideale ORP waarde te krijgen kan U een
manuele dosering doorvoeren. Om dit te doen kiest U opeenvolgend :
Menu/ORP/Schok/xxL  dit zal de aangegeven hoeveelheid vloeibaar chloor aan het zwembadwater
toevoegen

Kier “Terug” om terug naar de gewone werkingsmodus te gaan.

9.5. INVLOED OP ANDERE FUNCTIES
Om een goede vermenging van de gedoseerde chemicaliën met het zwembadwater te garanderen
zal de filtratie geforceerd worden voor een periode tot 5 minuten na de dosering. Dit om te
garanderen dat alle chemicalieen in het zwembad geraakt zijn.

Let op

Het doseringsalgoritme zal zich herhalen totdat de gewenste waardes bereikt zijn.
Aangezien elke dosering leidt tot een stabilisatieperiode van meerdere uren kan
het een redelijk lange tijd duren om tot de perfecte balans te komen.

9.6. GOED OM WETEN
OPBOUW H+ BIJ ZOUT ELEKTROLYSE
Indien bij het gebruik van zout elektrolyse de ORP uitlezing een negatieve waarde aangeeft, wil dit
zeggen dat er een te hoge concentratie aan H+ (waterstofgasionen) opgebouwd is in het
zwembadwater. Op zich is dit niet schadelijk, maar het beïnvloedt de correcte werking van de
chlorinatie functie en kan, bij langdurig aanhouden van deze situatie leiden tot over chlorinatie.
Deze overtollige opbouw wordt veroorzaakt doordat het bad gedurende langere periode niet
geopend is geweest terwijl de zout elektrolyse functie actief is. Eenvoudig openen van het bad zal de
ongewenste opbouw snel doen afnemen, waarna ook de ORP uitlezing terug correct wordt.
Men kan dit gemakkelijk voorkomen door minstens om de paar dagen het bad gedurende enkele
uren open te zetten.
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10. ADDITIONELE GESCHAKELDE UITGANGEN
10.1.

INLEIDING

10.2.

FUNCTIEBESCHRIJVING

STANDAARD FUNCTIES
OPTIE : VARIABELE ….

10.3. BEDIENING EN STATUS WEERGAVE
De volgende instellingen en bedieningselementen zijn beschikbaar voor de …………functie:
❖
VIA HET FRONTPANEEL LCD BEDIENINGSSCHERM
De …..bediening kan gebeuren via het specifieke functiescherm. Dit wordt geactiveerd door op de
selectieknop onder “…..” te drukken.

Afbeelding: Verlichting controle scherm

Dit functiescherm geeft de huidige werkingsmode weer en laat toe om een alternatieve mode te
selecteren.
❖
Afhankelijk van de ingestelde werkingsmode zal het LCD scherm andere informatie weergeven.
❖
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Goed om weten
❖
Afbeelding 17: Verlichting controle schermAfbeelding 17: Verlichting controle
schermAfbeelding 15 : Filtratie LCD functiescherm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

VIA HET SMART APP FUNCTIESCHERM

Afbeelding 28 : Bediening verlichting via SMART mobile app

Afbeelding 18 : Bediening verlichting via SMART mobile app
1
2
3
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10.4.

INSTELLINGEN
INSTELLING VERLICHTINGSKLOK

❖
PROCEDURE STANDAARD INSTELLING
De volgende stappen moeten genomen worden:

Afbeelding 29 : Instellen van standaard filtratietijden

Stap 7.
Stap 8.
Stap 9.

Ga naar het instellingen menu
Selecteer “XXXXXXXXXXX”
Kies uit de voorgestelde mogelijkheden

PROCEDURE EXPERT INSTELLING
Xxxxxxxxx

Blz. | 61

Juni 2016

Gebruikershandleiding Intelligent PoolCommander V1.2

Juni 2016

11. ANTI-VRIES BESCHERMING
11.1.

INLEIDING

Eén van de gevaren bij het openhouden van het zwembad tijdens de winterperiode is dat er
mogelijkheid is

11.2.

FUNCTIEBESCHRIJVING

STANDAARD FUNCTIES
OPTIE : VARIABELE ….

11.3. BEDIENING EN STATUS WEERGAVE
De volgende instellingen en bedieningselementen zijn beschikbaar voor de …………functie:
❖
VIA HET FRONTPANEEL LCD BEDIENINGSSCHERM
De …..bediening kan gebeuren via het specifieke functiescherm. Dit wordt geactiveerd door op de
selectieknop onder “…..” te drukken.

Afbeelding 30: Verlichting controle scherm

Dit functiescherm geeft de huidige werkingsmode weer en laat toe om een alternatieve mode te
selecteren.
❖
Afhankelijk van de ingestelde werkingsmode zal het LCD scherm andere informatie weergeven.
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❖
Goed om weten
❖
Afbeelding 17: Verlichting controle schermAfbeelding 17: Verlichting controle
schermAfbeelding 15 : Filtratie LCD functiescherm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

VIA HET SMART APP FUNCTIESCHERM

Afbeelding 31 : Bediening verlichting via SMART mobile app

Afbeelding 18 : Bediening verlichting via SMART mobile app
1
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

11.4.

INSTELLINGEN
INSTELLING VERLICHTINGSKLOK

❖
PROCEDURE STANDAARD INSTELLING
De volgende stappen moeten genomen worden:

Afbeelding 32 : Instellen van standaard filtratietijden

Stap 10.
Stap 11.
Stap 12.

Ga naar het instellingen menu
Selecteer “XXXXXXXXXXX”
Kies uit de voorgestelde mogelijkheden

PROCEDURE EXPERT INSTELLING
Xxxxxxxxx
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EXTERNE AANSLUITING VAN SENSOREN EN
ACCESSOIRES
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12. INSTALLATIE EN AANSLUITING
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13. TECHNISCHE SPECIFICATIE
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