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Wij danken u voor de aankoop van de pH Perfect van Zodiac, een apparaat dat u in 
staat stelt op eenvoudige wijze de pH waarde van uw zwemwater te regulariseren.

De pH Perfect meet de pH waarde (schaal van 0,0 zuur t/m 14,0 basisch) met 
behulp van een pH sonde die op het fi ltersysteem is aangebracht en op constante 
wijze het water in uw zwembad analyseert.
De pH Perfect spuit, naar gelang de gemeten waarde, via de doseerpomp de 
nodige hoeveelheid product in het water om zo een evenwichtige kwaliteit van het 
zwemwater te behouden.

De pH Perfect werkt met een zure of alkalische dosering.
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Online-Registrierung

Registrieren Sie Ihr Gerät auf unserer Website: www.zodiac-poolcare.com
 Sie werden vorrangig über die Zodiac-Neuheiten und über unsere Sonderangebote informiert.
 Helfen Sie uns, die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern.

 Recycling:

 Ihr Gerät hat sein Lebensende erreicht. Sie können es entsorgen oder ersetzen. Werfen Sie es 
nicht in den Hausmüll und auch nicht in die Mülltrennungsbehälter Ihrer Gemeinde.
Dieses Symbol, das auf einem neuen Gerät steht, bedeutet, dass es nicht einfach weggeworfen 
werden darf, sondern dass es zur Wiederverwendung, zum Recycling oder zur 
Wiederverwertung bei einer Sammelstelle abzugeben ist.
Wenn es potenziell umweltgefährdende Substanzen enthält, werden diese eliminiert oder 
neutralisiert. Ihr Händler kann Sie über die Recyclingbedingungen und Stellen informieren, die 
Ihr Gerät entsorgen.
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Het symbool  geeft belangrijke informatie aan die absoluut gerespecteerd moet 
worden om persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.

Het symbool  geeft nuttige informatie aan, ter kennisgeving.

Beschrijving van de pH Perfect

1.1 Identifi catie van de onderdelen

Lijst van de in de verpakking aanwezige onderdelen die nodig zijn voor de installatie van uw pH Perfect:

1   pH Perfect regelaar

2   Wandbevestigingsbeugel

3   2 RVS bevestigingspluggen en -schroeven (Ø = 6 mm)

4   Toevoerbuis uitgevoerd in polyethyleen (5 meter)

5   Zuigafsluiter met PVC buis van 2 meter en kabel van 3 meter

6  Inspuitklep met rand uit FPM (3/8”)

7   pH elektrode model Z35H1P-17 met beklede kabel van 5 meter

8   Verkleining voor inspuitklep

9   Sondehouder model PSS3 (1/2”)

10  - 11  Klemringen voor bevestiging op de injectieklep en op de sondehouder

12  Set bufferoplossingen pH 4, pH 7, H2O (uitsluitend leidingwater)
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1.2 Het bedieningspaneel
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1   LCD Scherm 1 regel 16 karaktertekens blauwe achtergrondverlichting met witte weergave. Linkerzijde:
waarschuwingszone (alarmberichten) Rechterzijde : weergave van de pH waarde

2   Peristaltische pomp (1,5 L/uur).

3   Nippel voor de verbinding van de halfbuigzame toevoerbuis van polyethyleen.

4   Nippel voor verbinding van de transparante PVC buis van de zuigafsluiter.

5    Pakkingbus voor de doorgang van de kabel voor de directe koppeling op het fi ltersysteem
(220-240 V AC uitsluitend bij ingeschakeld fi ltersysteem).

6   Pakkingbus voor de doorgang van de kabel die het kastje met de receptor van de zuigafsluiter verbindt.

7   Pakkingbus voor de doorgang van de voedingskabel 220-240 V AC.

8   BNC connector voor aansluiting van de pH sonde : de kabel van de sonde wordt via deze connector 
aangesloten op het kastje van de regelaar.

9   Hoofdschakelaar voor de stroominschakeling van de regelaar.

10   Navigatietoets “q“ voor het doorbladeren van de instellingen van het menu “Parameters”.

11   Toets “SET/Esc” : knop voor het verlaten van het menu “Parameters ”. Het lang indrukken van deze 
toets maakt het tevens mogelijk de waarde van het pH instelpunt af te lezen.

12   Navigatietoets “p“ voor het doorbladeren van de instellingen van het menu ”Parameters”.

13   “CAL/Enter ” toets voor het inschakelen van de ijking van de sonde (De toets dient hiertoe 
5 seconden ingedrukt te worden). Maakt het tevens mogelijk de instellingen van het menu 
“Parameters” te bevestigen.
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Installatie

2.1 Aanwijzingen

WAARSCHUWING: DE PH PERFECT MAG UITSLUITEND DOOR EEN ERKENDE EN 
VAKBEKWAME ZWEMBADSPECIALIST GEÏNSTALLEERD WORDEN.

> SLUIT DE STROOM VAN HET KASTJE VAN DE PH PERFECT REGELAAR AF ALVORENS 
WERKZAAMHEDEN AAN DE BINNENZIJDE VAN DIT ONDERDEEL UIT TE VOEREN.

>  Controleer, alvorens de pH Perfect te installeren, of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn en lees 
de instructiehandleiding aandachtig door.

>  Het niet naleven van de in deze handleiding vermelde aanwijzingen kan leiden tot verwondingen of 
schade aan het apparaat.

>  Controleer tijdens de installatie van de pH perfect regelaar of:
 •  De spanning van de netvoeding overeenkomt met de vermelde waarde op het etiket dat zich op 

de zijkant van het apparaat bevindt,
 •  De elektrische installatie voldoet aan de norm NF- C15-100 (of gelijksoortig voor de andere 

Europese landen)
 •  De druk op het inspuitpunt minder dan 1,5 bar bedraagt,
 •  De beschermdeksel van de pomp op de juiste wijze is vastgeklemd,
 •  De aanzuigbuis met de zuigafsluiter ondergedompeld is in het vat met het in te spuiten product 

en of deze is aangesloten op de pomp (linkerzijde).
Draai vervolgens de moer weer op de nippel vast,

 •  De toevoerbuis aan de ene zijde op de pomp (rechterzijde) aangesloten is en aan de ander zijde 
op de toevoerleiding naar het zwembad aangesloten is via de inspuitklep.

>  Gebruik geen zoutzuur, gebruik een specifi ek door uw zwembadspecialist aanbevolen product voor pH 
correctie. Zodiac Pool Care Europa is niet aansprakelijk bij het gebruik van een ongeschikt product.

2.2 Technische kenmerken

Afmetingen (L - b - h) 240 x 200 x 90 mm
Gewicht (apparaat, sonde, zuigafsluiter en buizen) 1,7 kg
Voeding 50 Hz 220-240 V AC / 50 Hz
Verbruik 12 W 
Pompdebiet 1,5 L/h
Maximale contradruk 1,5 bar
pH controlebereik 0.0 pH-14.0 pH
Precisie van het apparaat +/- 0.1 pH
IJking van de sonde Semi -automatisch in 2 stappen (1 stap mogelijk)

2.3 Installatieschema
Installatie van de pH Perfect op het fi ltercircuit:

BELANGRIJK: DE LINEAIRE AFSTAND 
TUSSEN DE SONDE EN HET INSPUITPUNT 
DIENT TEN MINSTE 60 CM TE BEDRAGEN.
Het inspuitpunt dient het laatste element te 
zijn op de toevoer voor het zwembad.
De voedingskabel en de kabels van de 
pH sonde mogen, om stroomstoringen te 
voorkomen, niet door de ruimte van de 
voedingskabels van grote pompen en overige 
elektrische kabels lopen.
De maximale druk in de buizen mag de 1,5 bar 
niet overschrijden.
Voor een verhoogde levensduur van de 
peristaltische buis dient de druk maximaal 1 
bar te bedragen.
Op installaties voorzien van een 
elektrolyseapparaat, een verwarmingssysteem 
of overige inrichtingen, dienen deze 
voorzieningen zich na de pH sonde en vóór de
zuurinspuiting te bevinden.

2

60 cm mini

4

OPTIE (NIET MEEGELEVERD IN DE VERPAKKING): POD SET

De “POD set” is een accessoire waarmee op één plaats de meetsondes 
worden geïnstalleerd bij een installatie met pH Perfect en Chlor Perfect 
van Zodiac (of een andere regeling met 12 mm Ø sonde).

De «POD set» bestaat uit een multidiameter klem (DN50 mm 
of DN63 mm) en een meetkamer voor een betrouwbare meting 
(+ bevestigingsaccessoires).

De «POD set» is verkrijgbaar bij uw verkoper.

2.4 Bevestiging en aansluiting van het kastje

Breng de pH perfect regelaar op een harde ondergrond (een verticale wand) en op een eenvoudig te 
bereiken plaats voor de bediener aan.

Opgelet: De elektrische aansluiting van de pH perfect mag uitsluitend uitgevoerd worden door een 
erkende en vakbekwame zwembadspecialist.

Standaard elektrische aansluiting van een pH perfect:

2.5  Bevestiging van de pH sonde en het injectiepunt

De sonde dient verticaal of maximaal op een schuine stand van 45 ° en altijd boven de harde buis 
geplaatst te worden. De sonde mag in geen geval horizontaal of onder de harde buis geplaatst worden.

Juiste stand ✔ Onjuiste stand ✗

Boor een gat met een diameter tussen 16 en 22 mm op de buis op de gewenste plaatsen voor de pH 
sonde en het injectiepunt (zie tekening paragraaf 2.3). Bevestig vervolgens de klemringen door ze uit te 
lijnen op de geboorde gaten.

Gebruik Tefl on tape om de lekdichtheid van het schroefdraad van de sondehouder, de injectieklep en 
de verkleiner te garanderen.

CT 

220-240 V AC 
50 Hz

L
30 mA 

N
220-240 V AC 

50 Hz 

220-240 V AC    
50 Hz 
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Inbedrijfstelling en werking

Raadpleeg paragraaf 4.1 voor het wijzigen van de taal.

3.1 Ijkingsprocedure

Belangrijk : Voor een optimale werking van het apparaat dient de ijking van de sonde
tijdens de installatie van de pH perfect en vervolgens idealiter om de 2 maanden uitgevoerd te worden.

-  De ijking dient bij elke ingebruikname van uw zwembad, in het begin van het seizoen uitgevoerd te worden.
-  De procedure dient herhaald te worden bij een abnormaal verbruik van de correctievloeistof (pH 

min of pH plus). Schakel, alvorens de ijkingsprocedure op te starten, het fi ltersysteem uit en sluit de 
kleppen om de pH sonde van de waterafvoer te isoleren.

 Procedure : 

 1.   Vul de fl es nr. 2 
met schoon water 
(leidingwater).

2.  Draai de 
sondehouder los en 
verwijder de sonde 
van de leiding.

3.  Spoel de sonde 
schoon in de fl es nr. 
2 (water). Verwijder 
het overtollige 
water door de 
sonde voorzichtig 
te schudden.

4.  Dompel de sonde 
onder in de fl es nr. 1 
(pH 7).

(5a) (5c)(5b)

5.  Druk gedurende 5 seconden 
op de toets “CAL/Enter ” 
totdat het bericht “IJking” 
op het LCD scherm wordt 
weergegeven (5a). 

Druk opnieuw op de toets 
“CAL/Enter” zoals aangegeven 
op het scherm voor de ijking 
van de pH 7 (5b).

er wordt vervolgens een 
automatisch oplopende balk 
weergegeven (5c). Dompel de 
sonde gedurende 30 seconden 
onder in de bufferoplossing.

6.  Na 30 seconden geeft het 
apparaat de betrouwbaarheid 
van de meting van de sonde 
aan, uitgedrukt in een 
percentage. 

7.  Spoel de sonde schoon in de 
fl es nr. 2 (water). Verwijder 
het overtollige water door 
de sonde voorzichtig te 
schudden.

8.  Dompel de sonde onder in 
de fl es nr. 3 (pH 4).

3

(2) (3) (4)(1)

(6)
(7) (8)

6

9.  Druk op de toets “CAL/
Enter” om over te schakelen 
op de ijking van de pH4. 
Druk opnieuw op de 
toets “CAL/Enter” zoals 
aangegeven op het scherm. 
(9a).

er wordt vervolgens een 
automatisch oplopende balk 
weergegeven (9b). Dompel 
de sonde 30 seconden in de 
bufferoplossing.

10.  Na 30 seconden geeft 
het apparaat opnieuw 
de betrouwbaarheid van 
de meting van de sonde 
aan, uitgedrukt in een 
percentage.

Voorbeeld : 100 % bij een 
nieuwe sonde, raadpleeg 
hoofdstuk 8. indien < 25 %.

11.  Spoel de sonde schoon 
met water, verwijder het 
overtollige water door 
de sonde voorzichtig te 
schudden en breng de sonde 
op de houder aan (de sonde 
dient de buis niet te raken).

12.  Druk om de ijking te 
beëindigen op de toets 
“CAL”. Het apparaat 
schakelt over op de 
meetstand.

 •  Na het uitvoeren van de ijking, is de pH perfect klaar voor het automatisch reguleren van de pH 
waarde van uw zwembad.

•  Schakel, als de pH waarde sterk afwijkt van het instelpunt van het apparaat (standaard afgesteld op 
7,4 pH), de veiligheid voor overdosering gedurende 24 of 48 uur uit (zie paragraaf 4.6).

>  De peristaltische pomp van de pH Perfect schakelt automatisch in. U kunt deze

tevens handmatig laten draaien door de toets “p” ingedrukt te houden.
De peristaltische pomp draait vervolgens, zolang de toets ingedrukt blijft, om het corrigerende product 
in te spuiten.

(9a) (9b) (10)

(11) (12)
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op de toets “CAL/Enter ” 
totdat het bericht “IJking” 
op het LCD scherm wordt 
weergegeven (5a). 

Druk opnieuw op de toets 
“CAL/Enter” zoals aangegeven 
op het scherm voor de ijking 
van de pH 7 (5b).

er wordt vervolgens een 
automatisch oplopende balk 
weergegeven (5c). Dompel de 
sonde gedurende 30 seconden 
onder in de bufferoplossing.

6.  Na 30 seconden geeft het 
apparaat de betrouwbaarheid 
van de meting van de sonde 
aan, uitgedrukt in een 
percentage. 

7.  Spoel de sonde schoon in de 
fl es nr. 2 (water). Verwijder 
het overtollige water door 
de sonde voorzichtig te 
schudden.

8.  Dompel de sonde onder in 
de fl es nr. 3 (pH 4).

3

(2) (3) (4)(1)

(6)
(7) (8)

6

9.  Druk op de toets “CAL/
Enter” om over te schakelen 
op de ijking van de pH4. 
Druk opnieuw op de 
toets “CAL/Enter” zoals 
aangegeven op het scherm. 
(9a).

er wordt vervolgens een 
automatisch oplopende balk 
weergegeven (9b). Dompel 
de sonde 30 seconden in de 
bufferoplossing.

10.  Na 30 seconden geeft 
het apparaat opnieuw 
de betrouwbaarheid van 
de meting van de sonde 
aan, uitgedrukt in een 
percentage.

Voorbeeld : 100 % bij een 
nieuwe sonde, raadpleeg 
hoofdstuk 8. indien < 25 %.

11.  Spoel de sonde schoon 
met water, verwijder het 
overtollige water door 
de sonde voorzichtig te 
schudden en breng de sonde 
op de houder aan (de sonde 
dient de buis niet te raken).

12.  Druk om de ijking te 
beëindigen op de toets 
“CAL”. Het apparaat 
schakelt over op de 
meetstand.

 •  Na het uitvoeren van de ijking, is de pH perfect klaar voor het automatisch reguleren van de pH 
waarde van uw zwembad.

•  Schakel, als de pH waarde sterk afwijkt van het instelpunt van het apparaat (standaard afgesteld op 
7,4 pH), de veiligheid voor overdosering gedurende 24 of 48 uur uit (zie paragraaf 4.6).

>  De peristaltische pomp van de pH Perfect schakelt automatisch in. U kunt deze

tevens handmatig laten draaien door de toets “p” ingedrukt te houden.
De peristaltische pomp draait vervolgens, zolang de toets ingedrukt blijft, om het corrigerende product 
in te spuiten.

(9a) (9b) (10)

(11) (12)
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3.2 Inspuitnorm van de pH pefect

Exclusieve proportionele cyclusdosering van Zodiac

•  Om het instelpunt op optimale wijze te bereiken (zo snel mogelijk maar met zo min mogelijk 
corrigerende vloeistof), detecteert de pH Perfect automatisch het verschil tussen de in het zwembad 
gemeten pH waarde en het gewenste instelpunt (standaard ingestelde waarde = 7,4 pH).

•  De proportionele dosering wordt uitgevoerd via cycli en de duur van de cycli bedraagt 10 minuten. De 
inspuittijd en de pauzes worden zo op een totaal nieuwe wijze verdeeld.

  Voorbeeld over 4 cycli met een instelpunt van 7,4 pH en een zure regulatie (pH min) :
 pH ≥ 7,55 : 20 % inspuiting (2 minuten) & 80 % pauze (8 minuten)
 pH ≥ 7,70 : 50 % inspuiting (5 minuten) & 50 % pauze (5 minuten)
 pH ≥ 7,85 : 75 % inspuiting (7 minuten 30 seconden) & 25 % pauze (2 minuten 30 seconden)
 pH < 7,90 : 100 % inspuiting (10 minuten, ononderbroken)

 

pH 
+

8,20
8,15
8,10
8,05
8,00
7,95
7,90
7,85
7,80
7,75
7,70
7,65
7,60
7,55
7,50
7,45
7,40
7,35
7,30

-

  Verloop pH waarden in het zwembad

Tijd
doseringscycli

100%

75%

50%

20%

Instelpunt = 7,4 pH

10 min 10 min 10 min 10 min

Opm.: de norm wordt bij gebruik van een basische inspuiting vanzelfsprekend omgekeerd. 

3.3 Bijstellen van de dosering volgens de alkaliteit

De pH van het water is een potentieel onstabiele waarde. De stabiliteit ervan is afhankelijk van de 
alkaliteit van het water. Als deze waarde laag is (<100 ppm) is de pH potentieel instabiel en omgekeerd 
als de waarde hoog is (>150 ppm). 
Om altijd een perfect evenwicht te behouden is de pH Perfect uitgevoerd met een functie waarmee de 
hoeveelheden potentieel geïnjecteerd corrigerend product worden bijgesteld volgens de alkaliteit van 
het water (zie paragraaf 4.5).

8

Instellingen : “Parameters” menu

4.1 Taal

De informatie op het scherm van de pH perfect wordt standaard in het Frans 
weergegeven (A).
De informatie op het scherm kan in 6 verschillende talen worden weergegeven: 
Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands. Activeer om de taal te 
wijzigen, na toegang tot het menu “Parameters ” (zie paragraaf 4.2), de keuzelijst 
door op de toets “CAL/Enter ” te drukken (op de rechterzijde van het scherm 
wordt een pijltje weergegeven en het type taal knippert) en selecteer de taal met 
behulp van de navigatietoetsen “p” en “q“.
Bevestig uw keuze door op de toets “CAL/Enter ” te drukken.

4.2 “Parameters” menu - Standaardinstellingen

De pH Perfect werd in de fabriek op de volgende wijze ingesteld (geschikt voor de meeste gevallen) :
a. Taal: Frans
b. Instelpunt: pH = 7,4
c. Dosering = zuur (inspuiting als de pH waarde hoger is dan het instelpunt)
d. Alkaliteit = standaard
e. Veiligheid overdosering “OFA” : 4 huur
f. IJking = geactiveerd in 2 stappen (pH 7 & pH 4)
g. Detectie werking fi ltersysteem : geactiveerd

 Het apparaat dient ingeschakeld te zijn voor toegang tot het “Parameters” 
menu. Druk gedurende circa 5 seconden gelijktijdig op de toetsen “CAL/Enter” 
en “SET/Esc” totdat het LCD scherm “Parameters” weergeeft (B).

Dit “Parameters” menu biedt toegang tot de volgende instellingen:
o Taal
o Instelpunt
o Type dosering
o Alkaliteit
o Inschakeltijd veiligheid overdosering “OFA”
o Type ijking
o Detectie werking fi ltersysteem

 Druk om het menu “Parameters ” te verlaten op de toets “SET/Esc” en 
selecteer “Ja” of “Nee” met behulp van de navigatietoetsen “p” en “q” om de 
nieuwe instellingen wel of niet vast te leggen. Bevestig uw keuze door op de toets 
“CAL/Enter ” te drukken (C). 

4.3 Instelpunt

De standaard ingestelde waarde voor het instelpunt op de pH perfect komt 
overeen met 7,4 pH. Activeer, om de waarde te wijzigen, na toegang tot het menu 
“Parameters”, de keuzelijst door te op de toets “CAL/Enter ” te drukken (de pH 
waarde knippert) en selecteer vervolgens de gewenste waarde met behulp van de 
navigatietoetsen “p” en “q”.
De instelling wordt uitgevoerd per stap (hysteresis) van 0,1 pH.
Bevestig uw keuze door op de toets “CAL/Enter ” te drukken.

 

Het is tevens mogelijk direct toegang te verkrijgen tot het instelpunt door de toets “SET/Esc” lang in 
te drukken (houd de toets ingedrukt tijdens het wijzigen van de waarde “p” en “q”). 

4

(A)

(B)

(C)

(D)
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3.2 Inspuitnorm van de pH pefect

Exclusieve proportionele cyclusdosering van Zodiac

•  Om het instelpunt op optimale wijze te bereiken (zo snel mogelijk maar met zo min mogelijk 
corrigerende vloeistof), detecteert de pH Perfect automatisch het verschil tussen de in het zwembad 
gemeten pH waarde en het gewenste instelpunt (standaard ingestelde waarde = 7,4 pH).

•  De proportionele dosering wordt uitgevoerd via cycli en de duur van de cycli bedraagt 10 minuten. De 
inspuittijd en de pauzes worden zo op een totaal nieuwe wijze verdeeld.
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 pH ≥ 7,85 : 75 % inspuiting (7 minuten 30 seconden) & 25 % pauze (2 minuten 30 seconden)
 pH < 7,90 : 100 % inspuiting (10 minuten, ononderbroken)
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7,95
7,90
7,85
7,80
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7,45
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7,30
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10 min 10 min 10 min 10 min
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De pH van het water is een potentieel onstabiele waarde. De stabiliteit ervan is afhankelijk van de 
alkaliteit van het water. Als deze waarde laag is (<100 ppm) is de pH potentieel instabiel en omgekeerd 
als de waarde hoog is (>150 ppm). 
Om altijd een perfect evenwicht te behouden is de pH Perfect uitgevoerd met een functie waarmee de 
hoeveelheden potentieel geïnjecteerd corrigerend product worden bijgesteld volgens de alkaliteit van 
het water (zie paragraaf 4.5).
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weergegeven (A).
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b. Instelpunt: pH = 7,4
c. Dosering = zuur (inspuiting als de pH waarde hoger is dan het instelpunt)
d. Alkaliteit = standaard
e. Veiligheid overdosering “OFA” : 4 huur
f. IJking = geactiveerd in 2 stappen (pH 7 & pH 4)
g. Detectie werking fi ltersysteem : geactiveerd

 Het apparaat dient ingeschakeld te zijn voor toegang tot het “Parameters” 
menu. Druk gedurende circa 5 seconden gelijktijdig op de toetsen “CAL/Enter” 
en “SET/Esc” totdat het LCD scherm “Parameters” weergeeft (B).

Dit “Parameters” menu biedt toegang tot de volgende instellingen:
o Taal
o Instelpunt
o Type dosering
o Alkaliteit
o Inschakeltijd veiligheid overdosering “OFA”
o Type ijking
o Detectie werking fi ltersysteem

 Druk om het menu “Parameters ” te verlaten op de toets “SET/Esc” en 
selecteer “Ja” of “Nee” met behulp van de navigatietoetsen “p” en “q” om de 
nieuwe instellingen wel of niet vast te leggen. Bevestig uw keuze door op de toets 
“CAL/Enter ” te drukken (C). 

4.3 Instelpunt

De standaard ingestelde waarde voor het instelpunt op de pH perfect komt 
overeen met 7,4 pH. Activeer, om de waarde te wijzigen, na toegang tot het menu 
“Parameters”, de keuzelijst door te op de toets “CAL/Enter ” te drukken (de pH 
waarde knippert) en selecteer vervolgens de gewenste waarde met behulp van de 
navigatietoetsen “p” en “q”.
De instelling wordt uitgevoerd per stap (hysteresis) van 0,1 pH.
Bevestig uw keuze door op de toets “CAL/Enter ” te drukken.

 

Het is tevens mogelijk direct toegang te verkrijgen tot het instelpunt door de toets “SET/Esc” lang in 
te drukken (houd de toets ingedrukt tijdens het wijzigen van de waarde “p” en “q”). 
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(A)

(B)

(C)

(D)

9

58 59

NL



4.4 Type dosering

De standaard ingestelde dosering op de pH perfect betreft de zure dosering 
(inspuiting van pH min) (E).

Pour Activeer, om de dosering te wijzigen, na toegang tot het menu 
“Parameters”, de keuzelijst door te op de toets “CAL/Enter ” te drukken (aan 
de rechterzijde van het scherm wordt een pijltje weergegeven en het type 
dosering knippert) en selecteer vervolgens de dosering met behulp van de 
navigatietoetsen “p” en “q“.
Bevestig uw keuze door op de toets “CAL/Enter” te drukken.

4.5 Alkaliteit

De hoeveelheden potentieel geïnjecteerd corrigerend product kunnen gewijzigd worden volgens de 
alkaliteit van het water.

Om de waarde van de alkaliteit te wijzigen opent u het menu «Parameters», u activeert de keuzelijst 
met de toets “CAL/Enter” (een pijltje verschijnt rechts op uw scherm) en u kiest het niveau met behulp 
van de toetsen  “p” en “q“.
U valideert uw keuze door te drukken op “CAL/Enter”.

 Indicatie van de alkaliteit:
- Alkaliteit < 100 ppm = laag
- 100 < Alkaliteit < 150 ppm = standaard (standaard instellingen)
- Alkaliteit > 150 ppm = hoog

4.6 Veiligheid overdosering “OFA”

Uw pH pefect is voorzien van een beveiliging om risico op overdosering van het
corrigerende product bij bijvoorbeeld problemen aan de pH sonde te voorkomen.
Deze veiligheid, ook wel “OFA” (Over Feed Alarm) genaamd, heeft tot doel het
apparaat uit te schakelen als het instelpunt niet binnen de standaard afgestelde
tijd van 4 uur bereikt wordt (F).

De veiligheid overdosering “OFA” werkt in 2 stappen :

#1 : “Alarm OFA” knippert op het LCD scherm na 70% van de voor de OFA 
geprogrammeerde tijd indien het instelpunt nog niet bereikt is. Het apparaat 
werkt echter nog steeds.

#2 : “Stop OFA” wordt op het LCD scherm weergegeven na het verstrijken van 
100 % van de voor de OFA geprogrammeerde tijd (oorspronkelijke instelling van 
4 uur). Het apparaat staat in dit geval in de beveiligde pauzestand.

 Druk, om deze beveiliging op te heffen en de pH perfect opnieuw in te schakelen, op de toets “CAL/
Enter” (geldig voor de 2 stappen van het OFA alarm).

Controleer of de pH sonde zich in goede staat bevindt en reinig indien nodig dit onderdeel en/of voer 
de ijking opnieuw uit.

De veiligheid voor overdosering werd standaard ingesteld op een maximum tijd van 4 uur. U kunt deze 
beveiliging afstellen van “Off ” (uitgeschakeld) tot 6 uur” per stap van 1 uur.

Een hoge waarde wordt aanbevolen om ongepaste en of ongerechtvaardigde
inschakelingen van de beveiliging te voorkomen.

Activeer om de OFA af te stellen, na toegang tot het menu “Parameters ”, de
keuzelijst door op de toets “CAL/Enter ” te drukken (de waarde in uur
knippert) en selecteer vervolgens de gewenste waarde met behulp van de
navigatietoetsen “p” en “q“.
De afstelling wordt uitgevoerd per stap van 1 uur.
Bevestig uw keuze door op de toets ”CAL/Enter ” te drukken.

(E)

(F)

10

    Specifi eke functies van de OFA

Om loze alarmberichten direct na de installatie van een pH Perfect (als de pH van het zwembad in hoge 
mate gecorrigeerd moet worden) te voorkomen, kan de OFA tijdelijk worden uitgeschakeld voor 24 of 
48 uur :

 Druk op “p“ & “q“ & “CAL” om de OFA voor 24 uur uit te schakelen
(automatische inschakeling).

 Druk op “p“ & “q“ & “SET” om de OFA voor 48 uur uit te schakelen
(automatische inschakeling).

4.7 Type ijking

De ijking van uw pH Perfect wordt standaard in 2 stappen uitgevoerd : pH 7 en 
pH 4 (G).
Het is echter mogelijk de ijking in één stap uit te voeren voor uitsluitend de 
waarde pH 7 (snellere maar minder betrouwbare meting op de lange duur), 
of deze functie uit te schakelen (sterk af te raden, behalve in het geval van 
zwembaden met een onderhoudscontract).
Activeer, om de ijking te wijzigen, na toegang tot het menu “Parameters ”, de 
keuzelijst door op de toets “CAL/Enter ” te drukken (aan de rechterzijde van 

het scherm wordt een pijltje weergegeven en het type ijking knippert) en selecteer vervolgens het 
gewenste type met behulp van de navigatietoetsen “p” en “q“.
Bevestig uw keuze door op de toets “CAL/Enter ” te drukken.

In geval van ijking in één stap, wordt de in paragraaf 3.1 beschreven procedure automatisch voltooid 
na het ijken met de oplossing 7.

4.8 Detectie werking van het fi ltersysteem

Uw pH perfect is standaard voorzien van een dubbele voeding waardoor het apparaat op de stroom 
aangesloten kan blijven voor het ijken van de pH sonde als het fi ltersysteem is uitgeschakeld.
Het is echter mogelijk deze functie uit te schakelen via een andere elektrische koppeling (uitgevoerd 
door een vakspecialist).

De pH Perfect houdt geen rekening meer met de werkstaat van het fi ltersysteem en kan het 
corrigerende product inspuiten zonder debiet in de buizen en leidingen. Deze uitschakeling kan 
uitsluitend uitgevoerd worden als de voedingskabel op het fi ltersysteem is gekoppeld.

Activeer, om deze functie te wijzigen, na toegang tot het menu “Parameters ”, de
keuzelijst door op de toets “CAL/Enter ” te drukken (aan de rechterzijde van het
scherm wordt een pijltje weergegeven en de staat van de fi lterdetectie knippert)
en selecteer vervolgens “On” of “Off” met behulp van de navigatietoetsen“p” en 
“q“ (H).
Bevestig uw keuze door op de toets “CAL/Enter ” te drukken.

4.9 Reset van het apparaat

Bij een verkeerde beweging is het mogelijk alle fabrieksinstellingen van de pH perfect te resetten.

Resetprocedure voor de pH

 Schakel het apparaat uit.
 Schakel het apparaat opnieuw in en druk gelijktijdig op de 2 navigatietoetsen “p” en “q“ 

(houd de toetsen ingedrukt totdat de vermelding op het scherm wordt weergegeven).
 Selecteer “Ja” of “Nee” met behulp van de navigatietoetsen en bevestig met behulp van 

de toets “CAL/Enter”.
 Alle Fabrieksinstellingen worden vervolgens hersteld.

(G)

(H)
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4.4 Type dosering

De standaard ingestelde dosering op de pH perfect betreft de zure dosering 
(inspuiting van pH min) (E).

Pour Activeer, om de dosering te wijzigen, na toegang tot het menu 
“Parameters”, de keuzelijst door te op de toets “CAL/Enter ” te drukken (aan 
de rechterzijde van het scherm wordt een pijltje weergegeven en het type 
dosering knippert) en selecteer vervolgens de dosering met behulp van de 
navigatietoetsen “p” en “q“.
Bevestig uw keuze door op de toets “CAL/Enter” te drukken.

4.5 Alkaliteit

De hoeveelheden potentieel geïnjecteerd corrigerend product kunnen gewijzigd worden volgens de 
alkaliteit van het water.

Om de waarde van de alkaliteit te wijzigen opent u het menu «Parameters», u activeert de keuzelijst 
met de toets “CAL/Enter” (een pijltje verschijnt rechts op uw scherm) en u kiest het niveau met behulp 
van de toetsen  “p” en “q“.
U valideert uw keuze door te drukken op “CAL/Enter”.

 Indicatie van de alkaliteit:
- Alkaliteit < 100 ppm = laag
- 100 < Alkaliteit < 150 ppm = standaard (standaard instellingen)
- Alkaliteit > 150 ppm = hoog

4.6 Veiligheid overdosering “OFA”

Uw pH pefect is voorzien van een beveiliging om risico op overdosering van het
corrigerende product bij bijvoorbeeld problemen aan de pH sonde te voorkomen.
Deze veiligheid, ook wel “OFA” (Over Feed Alarm) genaamd, heeft tot doel het
apparaat uit te schakelen als het instelpunt niet binnen de standaard afgestelde
tijd van 4 uur bereikt wordt (F).

De veiligheid overdosering “OFA” werkt in 2 stappen :

#1 : “Alarm OFA” knippert op het LCD scherm na 70% van de voor de OFA 
geprogrammeerde tijd indien het instelpunt nog niet bereikt is. Het apparaat 
werkt echter nog steeds.

#2 : “Stop OFA” wordt op het LCD scherm weergegeven na het verstrijken van 
100 % van de voor de OFA geprogrammeerde tijd (oorspronkelijke instelling van 
4 uur). Het apparaat staat in dit geval in de beveiligde pauzestand.

 Druk, om deze beveiliging op te heffen en de pH perfect opnieuw in te schakelen, op de toets “CAL/
Enter” (geldig voor de 2 stappen van het OFA alarm).

Controleer of de pH sonde zich in goede staat bevindt en reinig indien nodig dit onderdeel en/of voer 
de ijking opnieuw uit.

De veiligheid voor overdosering werd standaard ingesteld op een maximum tijd van 4 uur. U kunt deze 
beveiliging afstellen van “Off ” (uitgeschakeld) tot 6 uur” per stap van 1 uur.

Een hoge waarde wordt aanbevolen om ongepaste en of ongerechtvaardigde
inschakelingen van de beveiliging te voorkomen.

Activeer om de OFA af te stellen, na toegang tot het menu “Parameters ”, de
keuzelijst door op de toets “CAL/Enter ” te drukken (de waarde in uur
knippert) en selecteer vervolgens de gewenste waarde met behulp van de
navigatietoetsen “p” en “q“.
De afstelling wordt uitgevoerd per stap van 1 uur.
Bevestig uw keuze door op de toets ”CAL/Enter ” te drukken.

(E)

(F)
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Om loze alarmberichten direct na de installatie van een pH Perfect (als de pH van het zwembad in hoge 
mate gecorrigeerd moet worden) te voorkomen, kan de OFA tijdelijk worden uitgeschakeld voor 24 of 
48 uur :

 Druk op “p“ & “q“ & “CAL” om de OFA voor 24 uur uit te schakelen
(automatische inschakeling).

 Druk op “p“ & “q“ & “SET” om de OFA voor 48 uur uit te schakelen
(automatische inschakeling).

4.7 Type ijking

De ijking van uw pH Perfect wordt standaard in 2 stappen uitgevoerd : pH 7 en 
pH 4 (G).
Het is echter mogelijk de ijking in één stap uit te voeren voor uitsluitend de 
waarde pH 7 (snellere maar minder betrouwbare meting op de lange duur), 
of deze functie uit te schakelen (sterk af te raden, behalve in het geval van 
zwembaden met een onderhoudscontract).
Activeer, om de ijking te wijzigen, na toegang tot het menu “Parameters ”, de 
keuzelijst door op de toets “CAL/Enter ” te drukken (aan de rechterzijde van 

het scherm wordt een pijltje weergegeven en het type ijking knippert) en selecteer vervolgens het 
gewenste type met behulp van de navigatietoetsen “p” en “q“.
Bevestig uw keuze door op de toets “CAL/Enter ” te drukken.

In geval van ijking in één stap, wordt de in paragraaf 3.1 beschreven procedure automatisch voltooid 
na het ijken met de oplossing 7.

4.8 Detectie werking van het fi ltersysteem

Uw pH perfect is standaard voorzien van een dubbele voeding waardoor het apparaat op de stroom 
aangesloten kan blijven voor het ijken van de pH sonde als het fi ltersysteem is uitgeschakeld.
Het is echter mogelijk deze functie uit te schakelen via een andere elektrische koppeling (uitgevoerd 
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De pH Perfect houdt geen rekening meer met de werkstaat van het fi ltersysteem en kan het 
corrigerende product inspuiten zonder debiet in de buizen en leidingen. Deze uitschakeling kan 
uitsluitend uitgevoerd worden als de voedingskabel op het fi ltersysteem is gekoppeld.

Activeer, om deze functie te wijzigen, na toegang tot het menu “Parameters ”, de
keuzelijst door op de toets “CAL/Enter ” te drukken (aan de rechterzijde van het
scherm wordt een pijltje weergegeven en de staat van de fi lterdetectie knippert)
en selecteer vervolgens “On” of “Off” met behulp van de navigatietoetsen“p” en 
“q“ (H).
Bevestig uw keuze door op de toets “CAL/Enter ” te drukken.

4.9 Reset van het apparaat

Bij een verkeerde beweging is het mogelijk alle fabrieksinstellingen van de pH perfect te resetten.

Resetprocedure voor de pH

 Schakel het apparaat uit.
 Schakel het apparaat opnieuw in en druk gelijktijdig op de 2 navigatietoetsen “p” en “q“ 

(houd de toetsen ingedrukt totdat de vermelding op het scherm wordt weergegeven).
 Selecteer “Ja” of “Nee” met behulp van de navigatietoetsen en bevestig met behulp van 

de toets “CAL/Enter”.
 Alle Fabrieksinstellingen worden vervolgens hersteld.

(G)

(H)
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Onderhoud van de pH Perfect

5.1 Vervanging van de peristaltische buis

    
1.  Verwijder de beschermdeksel 

door deze voorzichtig naar u 
toe te trekken.

2.  Zet de rolhouder in de stand 
“10.20 uur” door deze in de 
richting van de wijzers van 
de klok te draaien.

3.  Zet de linker nippel volledig 
los door deze gespannen 
te houden en naar de 
buitenzijde te richten en 
draai de rolhouder in de 
richting van de wijzers van 
de klok om de buis los te 
zetten tot aan de rechter 
nippel.

 4.  Zet de rolhouder in de stand “10.20 uur” door 
deze in de richting van de wijzers van de klok 
te draaien. Beng de linker nippel in de 
behuizing aan en schuif de buis onder de 
geleider van de rolhouder. Draai de rolhouder 
in de richting van de wijzers van de klok, en 
schuif tegelijkertijd de buis in de pompkop tot 
aan de rechter nippel.

5.   Breng de beschermdeksel opnieuw aan 
(plaats de pal in het centreergat).

5.2 Winterberging van de pH Perfect

  Wij raden u aan, voor de winteropslag van de regelaar, het apparaat schoon
water te laten pompen om de peristaltische buis te reinigen.
Plaats vervolgens de rolhouder in de stand “6.00 uur” met behulp van de 
automatische inschakeling door op de navigatietoets “p” te drukken (of door 
de rolhouder in de richting van de wijzers van de klok te draaien). Deze twee 
voorzorgen vereenvoudigen het opnieuw ingebruikstellen van het apparaat.

  Verwijder de pH sonde uit de sondehouder. Sla deze op in de 
oorspronkelijke fl es of in een beker gevuld met leidingwater.
Sluit de sondehouder indien nodig af met een muntstuk (bijvoorbeeld een munt van 5 eurocent).

Zorg ervoor dat het uiteinde van de sonde nooit droog staat !

5

(1) (2) (3)

(5)(4)

12

Waterkwaliteit

Let op: Hoewel de pH Perfect een automatisch regelsysteem is, moet u regelmatig de 
verschillende parameters voor de waterkwaliteit controleren (metingen voor de installatie en 
regelmatig tijdens het zwemseizoen).
Zodiac Pool Care Europe is niet aansprakelijk als deze regels niet gerespecteerd worden.

Om uw zwembad uit te rusten met een globaal automatisch waterbehandelingsysteem raden wij u 
aan om een Zodiac pH Chlor Perfect regelaar of een Zodiac elektrolyseapparaat op zout te gebruiken 
samen met uw pH Perfect, om het desinfecteren van het water permanent te controleren.

pH

Vrij
chloor

mg/L of ppm

TA

(alkaliteit of buf-
fervermogen)

°f (ppm)

TH

(kalkgraad)

°f (ppm)

Cyaan-
zuur

(stabilisator)

mg/L of ppm

Metalen

(Cu, Fe, Mn…)

mg/L of ppm

Aanbevolen 
waarden

7,2 – 7,4 0,5 – 2,0
8 – 15

(80 – 150)
10 – 30

(100 – 300)
< 30 ≈ 0

Ter verhoging

Gebruik maken 
van de pH 

Perfect doseren 
in ”alkaline“ en/

of verhoging 
van de setpoint

Voeg chloor 
(handmatig 
of met een 

automatische 
apparaat)

Alkaliecorrector 
toevoegen

(TA +)

Calciumchloride 
toevoegen

Cyaanzuur 
toevoegen 
(uitsluitend 

indien nodig)

/

Ter verlaging

Gebruik maken 
van de pH 

Perfect doseren 
in ”zuur“ en / 
of lagere het 

setpoint

Stop de 
productie van 

chloor

Verdund 
zoutzuur 

toevoegen

Calciumcom-
plex-vormer 
toevoegen

of een ontkal-
king uitvoeren

Het zwembad 
gedeeltelijk 

legen en weer 
vullen
vullen

Metaalcomplex-
vormer 

toevoegen

Frequentie 
van de test 
(hoogseizoen)

Wekelijks Wekelijks Maandelijks Maandelijks Driemaandelijks Driemaandelijks

Alarmen

Alarmbericht Oorzaak (Oorzaken) Oplossingen

Fles corrigerende product leeg
➔  Vervang de fl es
➔  Controleer de goede werking van de witte 

vlotter op de zuigafsluiter

1ste stap OFA ingeschakeld
(tijd > 70 %)

➔  Controleer de waarde van pH
➔  Druk op “CAL/Enter” om de beveiliging op te 

heffen

2e stap OFA ingeschakeld
(tijd = 100 %)

➔  Controleer de waarde van pH
➔  Druk op “CAL/Enter” om de beveiliging op te 

heffen

Filteren onderbroken
➔  Start het fi ltersysteem op
➔  Controleer de aansluiting

Oude bufferoplossing(en)
Defecte pH sonde

➔  Vervang de bufferoplossingen
➔  Reinig en/of vervang de pH sonde

Onjuist ingestelde 
parameter(s)

➔  Druk op “CAL/Enter” om de storing op te heffen
➔  Vervang de elektronische kaart
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Oplossingen voor eventuele storingen

Storingen Oorzaken Oplossingen

De pH Perfect geeft 
constant een pH 
waarde rond de 7,0 
aan

Storing in de kabel en/of de 
connector

➔  Controleer of de aansluiting sonde - pH Perfect geen 
kortsluiting vertoont (tussen de centrale kern van de 
kabel en de buitenbekleding)

➔  Controleer op vocht en/of condensatie in en rond de 
BNC connector

Het apparaat geeft 
altijd een hoge 
waarde aan of de 
meting is voortdurend 
onstabiel

De aansluitkabel van de elektrode is 
beschadigd

➔  Controleer de kabel en/of de BNC connector

Er bevindt zich een luchtbel in de bol 
van de pH sonde

➔  Zet de sonde in een verticale stand en schud deze 
enigszins opdat de luchtbel naar boven komt.
Opm.: De sonde dient in een verticale of in een 
schuine stand van maximaal 45° gemonteerd te 
worden

De pH sonde is versleten ➔ Vervang de pH sonde

De kabel van de sonde bevindt zich 
te dicht bij een elektrische kabel wat 
storingen kan veroorzaken

➔  Verkort de afstand tussen het apparaat en de sonde 
en/of breng de kabel op een andere plaats aan

Geen mogelijkheid 
de pH 7 te ijken 
(foutbericht)

Kwaliteit van de ijking 
van de pH sonde < 
25%

Bufferoplossing niet werkzaam

➔  Controleer of de gebruikte oplossing inderdaad de 
oplossing pH 7 betreft

➔  Controleer de pH waarde van de bufferoplossing met 
een elektronische pH meter

➔   Gebruik een nieuwe bufferoplossing pH 7 en voer de 
ijking opnieuw uit

Probleem vochtdoorlating sonde, 
vuilaanslag

➔  Controleer of de bol van de sonde niet beschadigd 
is en of deze niet uitgedroogd is buiten het water. 
Reinig als noodoplossing de sonde en laat deze 
vervolgens enkele uren in een zoutzuuroplossing van 
10 % staan

➔  Controleer of de vochtdoorlating van de sonde 
in goede staat verkeert (was de sonde met een 
zuuroplossing)

De pH sonde is versleten ➔  Vervang de pH sonde

Geen mogelijkheid 
de pH 4 te ijken 
(foutbericht )

Kwaliteit van de ijking 
van de pH sonde < 
25%

Bufferoplossing niet werkzaam

➔  Controleer of de gebruikte oplossing inderdaad de 
oplossing pH 4 betreft

➔  Controleer de pH waarde van de bufferoplossing met 
een elektronische pH meter

➔   Gebruik een nieuwe bufferoplossing pH 4 en voer de 
ijking opnieuw uit

Probleem vochtdoorlating sonde, 
vuilaanslag

➔  Controleer of de bol van de sonde niet beschadigd 
is en of deze niet uitgedroogd is buiten het water. 
Reinig als noodoplossing de sonde en laat deze 
vervolgens enkele uren in een zoutzuuroplossing van 
10 % staan

➔  Controleer of de vochtdoorlating van de sonde 
in goede staat verkeert (was de sonde met een 
zuuroplossing)

De pH sonde is versleten ➔  Vervang de pH sonde

Langzame reactie van 
de pH sonde

Elektrostatisch geladen elektrode
➔  Tijdens het ijken MAG de pH sonde NIET afgeveegd 

worden met een doek of papier, schud het na het 
schoonspoelen voorzichtig

8

14

Garantie

Principe
Behalve indien anders aangegeven garanderen wij contractueel de correcte werking van onze Nieuwe produc-
ten. Wij garanderen dat onze Producten overeenkomen met de technische specifi caties en geen materiaal- of 
productiefouten vertonen.
In alle gevallen is de onderhavige garantie beperkt, naar ons goeddunken, tot het herstel of vervangen door 
een nieuw of hersteld product of de terugbetaling van de door ons als defect erkende producten. De porto- 
en vervoerskosten voor levering aan onze klant van een gerepareerd of vervangen product worden door 
ons gedragen, met uitzondering van arbeidskosten, voorrijkosten en/of verblijfskosten die door ons worden 
gemaakt ter gelegenheid van reparaties buiten Europees Frankrijk en met uitzondering van betaling van scha-
devergoeding of rente. 
Elke retourzending van een product moet vooraf door ons zijn besloten en geaccepteerd. Geen enkele retour-
zending zonder overleg en op initiatief van de klant wordt geaccepteerd
Met name kan de garantie op reserveonderdelen pas van kracht worden na analyse en expertise door onze 
onderneming van de geretourneerde onderdelen en besluit tot vervanging hiervan.
In alle gevallen blijft de wettelijke garantie van de verkoper van toepassing.
Om de garantie te valideren verplichten zowel de klant als de eindgebruiker zich om de parameters voor het 
evenwicht van het zwembadwater als volgt te respecteren: 
- pH: 6,8 < pH < 7,6
- vrij chloor (*): < 3,0 mg/L
- stabilisator (indien gebruikt): < 75 mg/L
- totaal opgeloste metalen (ijzer, mangaan, koper, zink…): < 0,1 mg/L 
Opmerking: het gebruik van bron- of putwater is verboden.

Algemene beperkingen
De onderhavige garantie dekt geen zichtbare defecten, dat wil zeggen defecten die zichtbaar zijn en niet zijn gede-
clareerd door de klant bij de levering van de producten.
Zijn eveneens uitgesloten van de garantie alle defecten of beschadigingen die zijn veroorzaakt door het feit dat 
het product niet geschikt is voor de behoeften van de eindgebruiker, door normale slijtage, door onachtzaamheid, 
door een onjuiste installatie of een onjuist gebruik, dat niet voldoet aan de aanbevelingen die te vinden zijn in de 
gebruiksaanwijzing van het apparaat, onvoldoende onderhoud en/of een ongeval bij het hanteren van het apparaat, 
een onjuiste opslag, en/of onderzoeken, instructies en/of specifi caties afkomstig van de klant.
Alle wijzigingen die door de klant, de eindgebruiker of een derde op het product zijn aangebracht houden een auto-
matische en integrale beëindiging van de garantieperiode in. Dit is eveneens het geval indien onderdelen vervangen 
zijn door onderdelen die niet door ons verkocht zijn.
Onze klant moet zich bovendien verzekeren van de compatibiliteit van onze producten met de andere zwembadap-
paratuur bij de verschillende fabrikanten, evenals van de installatieregels en regels voor de inwerkingstelling die 
moeten worden gerespecteerd voor een correcte werking voor het gehele systeem.
Indien een retour van het product naar onze werkplaats nodig is, zijn de transportkosten voor rekening van de eind-
gebruiker, behalve die genoemd in paragraaf 1 van dit artikel.
De onbruikbaarheid van een apparaat in geval van reparatie geeft geen recht op vergoeding. 
De onderhavige garantie vervalt bij niet betaling of te late betaling van het betreffende product door de klant.

Tijd
De datum die het ingaan van de contractuele garantie bepaald is de datum op de factuur van het Nieuwe pro-
duct door onze klant aan de eindgebruiker. 
Deze kan worden gevraagd en is nodig voor elke handeling die door de garantie gedekt wordt. 
Als de factuur niet getoond kan worden draagt de klant alleen alle gevolgen die onze onderneming zouden 
kunnen schaden, voor elke claim die de eindgebruiker indient uit hoofde van de contractuele garantie en na 
de afl oopdatum ervan.
Reparaties en/of vervangingen die zijn uitgevoerd onder de onderhavige garantie kunnen de garantieperiode 
nooit verlengen of vernieuwen. 

Speciale bepalingen voor de producten uit de serie Automatische regeling
Wij garanderen dat elk product overeenkomt met zijn technische kenmerken en geen materiaal- of productie-
fout vertoont en dat het overeenkomst met de technische evolutie en de geldende regels van de kunst op het 
moment van commercialisering.
Wijzigingen die later op onze producten worden aangebracht (verbeteringen of wijzigingen die deel uitmaken 
van de technologische evolutie van het product) kunnen nooit een reden zijn voor een interventie van onze kant.
Uitzonderingen op de garantie:
•  Normale slijtage van onderdelen als e sonde, de peristaltische buis, de buffervloeistof of de terugslagklep.
• Elektrische schade die veroorzaakt is door bliksem of een ondeugdelijke elektrische aansluiting.
• Schade veroorzaakt door schokken, een onjuist gebruik of een slecht onderhoud.
Deze garantie is twee jaar geldig vanaf de datum van de factuur van het Nieuwe product door onze klant aan 
de eindgebruiker op de hele productserie.

Elk verzoek om dekking door de garantie moet aan uw verkoper worden gericht. Wij raden u aan om 
uw aankoopfactuur zorgvuldig te bewaren voor assistentie bij uw product.
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Oplossingen voor eventuele storingen

Storingen Oorzaken Oplossingen

De pH Perfect geeft 
constant een pH 
waarde rond de 7,0 
aan

Storing in de kabel en/of de 
connector

➔  Controleer of de aansluiting sonde - pH Perfect geen 
kortsluiting vertoont (tussen de centrale kern van de 
kabel en de buitenbekleding)

➔  Controleer op vocht en/of condensatie in en rond de 
BNC connector

Het apparaat geeft 
altijd een hoge 
waarde aan of de 
meting is voortdurend 
onstabiel

De aansluitkabel van de elektrode is 
beschadigd

➔  Controleer de kabel en/of de BNC connector

Er bevindt zich een luchtbel in de bol 
van de pH sonde

➔  Zet de sonde in een verticale stand en schud deze 
enigszins opdat de luchtbel naar boven komt.
Opm.: De sonde dient in een verticale of in een 
schuine stand van maximaal 45° gemonteerd te 
worden

De pH sonde is versleten ➔ Vervang de pH sonde

De kabel van de sonde bevindt zich 
te dicht bij een elektrische kabel wat 
storingen kan veroorzaken

➔  Verkort de afstand tussen het apparaat en de sonde 
en/of breng de kabel op een andere plaats aan

Geen mogelijkheid 
de pH 7 te ijken 
(foutbericht)

Kwaliteit van de ijking 
van de pH sonde < 
25%

Bufferoplossing niet werkzaam

➔  Controleer of de gebruikte oplossing inderdaad de 
oplossing pH 7 betreft

➔  Controleer de pH waarde van de bufferoplossing met 
een elektronische pH meter

➔   Gebruik een nieuwe bufferoplossing pH 7 en voer de 
ijking opnieuw uit

Probleem vochtdoorlating sonde, 
vuilaanslag

➔  Controleer of de bol van de sonde niet beschadigd 
is en of deze niet uitgedroogd is buiten het water. 
Reinig als noodoplossing de sonde en laat deze 
vervolgens enkele uren in een zoutzuuroplossing van 
10 % staan

➔  Controleer of de vochtdoorlating van de sonde 
in goede staat verkeert (was de sonde met een 
zuuroplossing)

De pH sonde is versleten ➔  Vervang de pH sonde

Geen mogelijkheid 
de pH 4 te ijken 
(foutbericht )

Kwaliteit van de ijking 
van de pH sonde < 
25%

Bufferoplossing niet werkzaam

➔  Controleer of de gebruikte oplossing inderdaad de 
oplossing pH 4 betreft

➔  Controleer de pH waarde van de bufferoplossing met 
een elektronische pH meter

➔   Gebruik een nieuwe bufferoplossing pH 4 en voer de 
ijking opnieuw uit

Probleem vochtdoorlating sonde, 
vuilaanslag

➔  Controleer of de bol van de sonde niet beschadigd 
is en of deze niet uitgedroogd is buiten het water. 
Reinig als noodoplossing de sonde en laat deze 
vervolgens enkele uren in een zoutzuuroplossing van 
10 % staan

➔  Controleer of de vochtdoorlating van de sonde 
in goede staat verkeert (was de sonde met een 
zuuroplossing)

De pH sonde is versleten ➔  Vervang de pH sonde

Langzame reactie van 
de pH sonde

Elektrostatisch geladen elektrode
➔  Tijdens het ijken MAG de pH sonde NIET afgeveegd 

worden met een doek of papier, schud het na het 
schoonspoelen voorzichtig

8

14

Garantie

Principe
Behalve indien anders aangegeven garanderen wij contractueel de correcte werking van onze Nieuwe produc-
ten. Wij garanderen dat onze Producten overeenkomen met de technische specifi caties en geen materiaal- of 
productiefouten vertonen.
In alle gevallen is de onderhavige garantie beperkt, naar ons goeddunken, tot het herstel of vervangen door 
een nieuw of hersteld product of de terugbetaling van de door ons als defect erkende producten. De porto- 
en vervoerskosten voor levering aan onze klant van een gerepareerd of vervangen product worden door 
ons gedragen, met uitzondering van arbeidskosten, voorrijkosten en/of verblijfskosten die door ons worden 
gemaakt ter gelegenheid van reparaties buiten Europees Frankrijk en met uitzondering van betaling van scha-
devergoeding of rente. 
Elke retourzending van een product moet vooraf door ons zijn besloten en geaccepteerd. Geen enkele retour-
zending zonder overleg en op initiatief van de klant wordt geaccepteerd
Met name kan de garantie op reserveonderdelen pas van kracht worden na analyse en expertise door onze 
onderneming van de geretourneerde onderdelen en besluit tot vervanging hiervan.
In alle gevallen blijft de wettelijke garantie van de verkoper van toepassing.
Om de garantie te valideren verplichten zowel de klant als de eindgebruiker zich om de parameters voor het 
evenwicht van het zwembadwater als volgt te respecteren: 
- pH: 6,8 < pH < 7,6
- vrij chloor (*): < 3,0 mg/L
- stabilisator (indien gebruikt): < 75 mg/L
- totaal opgeloste metalen (ijzer, mangaan, koper, zink…): < 0,1 mg/L 
Opmerking: het gebruik van bron- of putwater is verboden.

Algemene beperkingen
De onderhavige garantie dekt geen zichtbare defecten, dat wil zeggen defecten die zichtbaar zijn en niet zijn gede-
clareerd door de klant bij de levering van de producten.
Zijn eveneens uitgesloten van de garantie alle defecten of beschadigingen die zijn veroorzaakt door het feit dat 
het product niet geschikt is voor de behoeften van de eindgebruiker, door normale slijtage, door onachtzaamheid, 
door een onjuiste installatie of een onjuist gebruik, dat niet voldoet aan de aanbevelingen die te vinden zijn in de 
gebruiksaanwijzing van het apparaat, onvoldoende onderhoud en/of een ongeval bij het hanteren van het apparaat, 
een onjuiste opslag, en/of onderzoeken, instructies en/of specifi caties afkomstig van de klant.
Alle wijzigingen die door de klant, de eindgebruiker of een derde op het product zijn aangebracht houden een auto-
matische en integrale beëindiging van de garantieperiode in. Dit is eveneens het geval indien onderdelen vervangen 
zijn door onderdelen die niet door ons verkocht zijn.
Onze klant moet zich bovendien verzekeren van de compatibiliteit van onze producten met de andere zwembadap-
paratuur bij de verschillende fabrikanten, evenals van de installatieregels en regels voor de inwerkingstelling die 
moeten worden gerespecteerd voor een correcte werking voor het gehele systeem.
Indien een retour van het product naar onze werkplaats nodig is, zijn de transportkosten voor rekening van de eind-
gebruiker, behalve die genoemd in paragraaf 1 van dit artikel.
De onbruikbaarheid van een apparaat in geval van reparatie geeft geen recht op vergoeding. 
De onderhavige garantie vervalt bij niet betaling of te late betaling van het betreffende product door de klant.

Tijd
De datum die het ingaan van de contractuele garantie bepaald is de datum op de factuur van het Nieuwe pro-
duct door onze klant aan de eindgebruiker. 
Deze kan worden gevraagd en is nodig voor elke handeling die door de garantie gedekt wordt. 
Als de factuur niet getoond kan worden draagt de klant alleen alle gevolgen die onze onderneming zouden 
kunnen schaden, voor elke claim die de eindgebruiker indient uit hoofde van de contractuele garantie en na 
de afl oopdatum ervan.
Reparaties en/of vervangingen die zijn uitgevoerd onder de onderhavige garantie kunnen de garantieperiode 
nooit verlengen of vernieuwen. 

Speciale bepalingen voor de producten uit de serie Automatische regeling
Wij garanderen dat elk product overeenkomt met zijn technische kenmerken en geen materiaal- of productie-
fout vertoont en dat het overeenkomst met de technische evolutie en de geldende regels van de kunst op het 
moment van commercialisering.
Wijzigingen die later op onze producten worden aangebracht (verbeteringen of wijzigingen die deel uitmaken 
van de technologische evolutie van het product) kunnen nooit een reden zijn voor een interventie van onze kant.
Uitzonderingen op de garantie:
•  Normale slijtage van onderdelen als e sonde, de peristaltische buis, de buffervloeistof of de terugslagklep.
• Elektrische schade die veroorzaakt is door bliksem of een ondeugdelijke elektrische aansluiting.
• Schade veroorzaakt door schokken, een onjuist gebruik of een slecht onderhoud.
Deze garantie is twee jaar geldig vanaf de datum van de factuur van het Nieuwe product door onze klant aan 
de eindgebruiker op de hele productserie.

Elk verzoek om dekking door de garantie moet aan uw verkoper worden gericht. Wij raden u aan om 
uw aankoopfactuur zorgvuldig te bewaren voor assistentie bij uw product.
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¡ Enhorabuena ! Acaba de adquirir el pH Perfect de Zodiac, que le permite regular 
el pH de su piscina sin difi cultad.

El pH Perfect mide el valor del pH entre una escala de 0,0 (ácida) a 14,0 (básica) 
mediante una sonda de pH situada en el circuito de fi ltración que analiza 
permanentemente el agua de la piscina.

En función del valor medido, el pH Perfect, gracias a su bomba dosifi cadora, 
inyectará la cantidad de producto necesario para mantener el equilibrio del agua 
de la piscina.

El pH Perfect puede funcionar con dosifi cación ácida o alcalina.
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Online registratie

Registreer uw product op onze website: www.zodiac-poolcare.com
 Wordt als eerste geïnformeerd over nieuwe Zodiac producten en onze aanbiedingen
 Help ons om onze producten voortdurend te verbeteren.

 Hergebruik:

Uw apparaat is het einde van het leven. U wilt zich te ontdoen van het of te vervangen. Gooi 
het niet in de afvalbak of in het sorteren van uw gemeente.
Dit symbool, op een nieuw apparaat, betekent dat het niet moet worden weggegooid en het 
zal een collectie voor het hergebruik, recycling of valorisatie.
 Neem, indien u dit product weg wilt werpen, de voorschriften voor afvalver-werking in acht. 
Werp het product niet in de natuur weg maar breng het naar een specifi ek verzamelpunt voor 
elektrisch en elektronisch afval en/of vraag uw dealer om inlichtingen tijdens de aanschaf van 
een nieuw product.
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www.zodiac-poolcare.com

Pour plus de renseignements, merci de contacter votre revendeur.
For further information please contact your retailer.
Hinweise und Auskünfte erhalten Sie bei Ihrem Händler.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot uw zwembadbouwer. 
Para cualquier información adicional contactar con su detallista.
Contacte o seu revendador para obter informaçoes mais detalhadas.
Per qualsiasi informazione supplementare, mettetevi in contatto 
con il vostro rivenditore al dettaglio.

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.

Your retailer/ votre revendeur
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