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Pred inštaláciou, uvedením do prevádzky alebo používaním tohto produktu si 

dôkladne prečítajte túto príručku! 
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 1.  Obsah balenia 
 1 skrinka elektrolyzér Limpido XC2-PH 

 1 cela elektrolýzy s integrovaným snímačom teploty + 1 súprava 2 šroubení pre PVC rúru 

s priemerom 50 mm 

 1 pH sonda s navrtávacím pásom pre PVC rúru 50mm /½“ zaústenie sondy 

 1 sada injektora pH (sítko, trubica, injektor s navrtávacím pásom pre PVC rúru 50mm/½“)  

 2 kalibračné roztoky (pufre) pH:7 a pH:9 

 1 snímač prietoku s navrtávacm pásom  50mm/¾“ + vsuvka s vonkajším závitom M/M ¾“ 

 1 sada pre zemnenie s navrtávacím pásom   50mm ½“ 

 1 súprava na analýzy (chlór, pH, TA, salinita, stabilizátor...) 

 1 vrecko obsahujúce 

o  sponu pre konektor cely 

o  4 skrutky a hmoždinky na upevnenie elektrickej skrinky 

o  2 tesnenia pre šroubenia cely 

 Technická príručka (tento dokument) 

 

2. Technické špecifikácie 

Pripojenie k elektrickému rozvodu 230V AC 50/60Hz 

Príkon 

PF10I041 90W 

PF10I032 120W 

PF10I030 150W 
 

Rozmery 
trafo: 290 x 350 x 150 mm 
Cela: 312 x 100 x 120 mm 
Balenie: 575 x 400 x 170 mm 

Váha Skrinka: 1,04 kg / bunka: 1,35 kg 

Montáž 
Skrinka: nástenná montáž (4 skrutky/hmoždinky v balení) 
Cela: na PVC rúru s priemerom 50 mm (spojovacie 
šroubenia v balení) 

Druh ochrany 
trafo: IP-45 
cela: IP-55 

Maximálny objem vody v bazéne 

PF10I041   60 m3 maximum 

PF10I032 100 m3 maximum 

PF10I030 160 m3 maximum 
 

Odporúčaná salinita 2,5 až 5 g/liter 

Čistenie cely Automatické obrátením polarity 

Maximálny tlak (cela) 3 bary 

Maximálny prietok (cela) 22 m3/h 

Meranie pH Presnosť +/- 0,1 – kalibrácia 7.0 a 9.0 

Regulácia pH Proporcionálne dávkovanie pH- (20% 0.1pH) – max.1 l/h 



Technická príručka Limpido XC2-PH v4.0 

 
 www.ccei.fr  3 
 

 3. Popis 

3.1. Princíp elektrolýzy 
Elektrolýza  slanej vody sa rozkladá soľ (NaCl) na sodík (Na) a chlór (Cl). Chlór sa hneď vo vode ihneď 

rozpustí, čím vytvorí kyselinu chlórnu (HClO). Táto kyselina má silný dezinfekčný účinok a po tom, ako  

zničí baktérie aj  riasy sa znova zmení na soľ. 

Množstvo chlóru, potrebného na dezinfekciu bazéna, sa zvyšuje s teplotou a hodnotou  pH vody. 

Produkcia chlóru má byť prispôsobená prostrediu a charakteristike vody: 

 

 vodivosť vody 

 teplota vody 

 obsah bazéna 

 hodnota pH vody 

 
 

 

Kvôli bezpečnosti inštalácie Limpido XC2-PH produkuje chlór len vtedy, keď snímač 

prietoku detekuje prietok vody v cele. 

 
 

Salinátor produkuje chlór počas doby filtrácie nastavenej na časových hodinách v bazénovom 

rozvádzači. Počas týchto časov filtrácie čas produkcie pozostáva z cyklov s dvomi periódami  

(normálna a reverzná), ktoré menia polaritu elektród. Táto zmena polarity zabraňuje usadzovaniu 

vodného kameňa na elektródach. 

 

 
 

Takže cyklus produkcie sa skladá zo 4 fáz: 

1. Fáza 1, normálna produkcia (pozitívna) 

2. Fáza 2, prestávka 

3. Fáza 3, režim obrátenej produkcie (negatívna) 

4. Fáza 4, prestávka 

 

Na konci obdobia filtrácie, Limpido XC2-PH zastaví produkciu a keď filtrácia znovu začne, pokračuje 

presne tam, kde bola prerušená. Hlavnou výhodou tohto spôsobu prevádzky je zaručiť v každom 

prípade (aj v prípade prerušenia elektrickej energie) pravidelne rovnaké časy normálnej alebo 

obrátenej produkcie, a teda zaručiť lepšiu ochranu cely proti usadzovaniu vodného kameňa (záruka 

kvality produkcie a trvanlivosti materiálu). 
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3.2. Prezentácia Limpido XC2-PH 
Účinná a optimálna produkcia – v závislosti od teploty vody – znížená v prípade ak je automatická 

roleta zatvorená – Viacero spôsobov produkcie podľa výberu 

Kompaktná a odolná cela z jedného kusu – vybavená z plných titánových platničiek. 

Automatické čistenie cely obrátením polarity. 

Zvýšené zabezpečenie detekciou prietoku. 

Inštalácie za niekoľko minút, zjednodušené pripojenie na konektor. 

 

3.3. Termoregulácia produkcie (režim AUTO) 

Nakoľko sa teplota vody mení počas sezóny, treba prispôsobiť čas produkcie. Toto prispôsobenie 

produkcie podľa teploty je s Limpido XC2-PH vykonané automaticky v režime AUTO. 

Výpočet času produkcie (v hodinách): (teplota bazéna - minimálna teplota*) + 1 

*Minimálna teplota (15°C automaticky nastavená hodnota) sa dá nastaviť. Takže je možné vytvoriť si vlastný výpočet času 

produkcie. 

Žiadna produkcia nebude, ak bude teplota nižšia ako tá, minimálne nastavená. 

Čas produkcie vypočítaný s automaticky nastavenou hodnotou (minimálna teplota = 15°C): 

Teplota bazéna 10 15 20 25 30 35 

Čas produkcie v režime AUTO 0h 1h 6h 11h 16h 21h 

 

Čas produkcie vypočítaný s minimálnou teplotou = 12°C: 

Teplota bazéna 10 15 20 25 30 35 

Čas produkcie v režime AUTO 0h 4h 9h 14h 19h 24h 

Neodporúča sa znížiť minimálnu teplotu pod 12°C, kvôli zachovaniu funkčnosti platní cely elektrolýzy 

pri nízkej teplote, ktorá znehodnocuje ich životnosť. Ak je čas produkcie nedostatočný, použite režim 

ON (24h/24) alebo režim PROG (zadajte počet želaných hodín v „Heures Prog.“ – viď 6.3.6) 

 

3.4. Regulácia pH 

Pre plne automatickú úpravu vody v bazéne je verzia PH doplnená o pH reguláciu. Udržuje hodnotu 

pomocou korektora pH mínus (pH-) 

pH alebo potencial Hydrogen meria kyslosť vody. Jeho hodnota je medzi 0 a 14. 

 Roztok s hodnotou pH 7 je neutrálny 

 V prípade, že je nižšia ako 7, je roztok kyslý a keď je vyššia ako 7, sa roztok volá alkalický 

Pre komfort kúpajúcich a účinnú, spoľahlivú dezinfekciu musí byť hodnota pH vody v bazéne okolo 

hodnoty 7. Zaužívané je držať ju v rozmedzí 6,8 až 7,8. V prípade, že je hodnota nižšia ako 6,8, je voda 

agresívna na sliznice, podporuje koróziu kovových častí a môže dôjsť k poškodeniu plastov (fólia). Aj 

voda hodnotou pH vyššou ako 7,8 je agresívna (lúh) a výrazne znižuje účinnosť chlóru. Okrem toho 

má pH tendenciu sa zvyšovať za prítomnosti soli vo vode, čo je veľmi dôležité. Ak chcete mať meranie 

presné, je potrebné sondu pravidelne raz za mesiac kalibrovať. Postupujte podľa návodu 

KALIBRÁCIA.  
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4. Inštalácia 
4.1. Hydraulická inštalácia 
Tieto časti majú byť pripojené na potrubie bazéna: cela elektrolýzy (C), snímač prietoku (B) (ktorý má 

byť umiestnený pred celou, ale na rovnakej časti potrubia), sonda pH (E), vstrekovací ventil korektora 

pH (F) a uzemnenie (D). 

 

Hlavná časť Limpido XC2-PH je cela (C), s ktorou treba zaobchádzať opatrne. Je vybavená elektródami 

s titánovými doštičkami, upravenými oxidom ruteničným, a je špeciálne vytvorená na maximálne 

predĺženie životnosti a obmedzenie údržby zariadenia. Snímač teploty je zabudovaný do tejto cely 

a pripája sa rovnakým konektorom. 

 

Cela Limpido XC2-PH sa inštaluje na potrubie s priemerom 50mm pomocou priložených šroubení. 

Inštaluje sa v smere toku filtrácie (za filtrom) a môže byť umiestnená vodorovne alebo kolmo. 

 

Uprednostnite inštaláciu bypass – premostením (nevyhnutná od 22m3/h), aby ste mohli ovládať 

prietok v cele a ju odmontovať bez prerušenia filtrácie. 

 

4.1.1. Inštalácia bypass – premostením 
 

Snímač prietoku má byť umiestnený buď pred alebo za celou v rovnom úseku: nemá 

medzi nimi byť žiaden odklon, obchádzka, uzáver alebo niečo iné! 
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4.1.2. Snímač prietoku vody 
Dodaný snímač zastaví činnosť salinátora Limpido XC2-PH v neprítomnosti prietoku vody alebo pri 

zmene prúdu. Zabraňuje riziku nahromadenia vodíka alebo prílišnému prehriatiu a tým zvyšuje 

bezpečnosť zariadenia. 

 

1. Po prevŕtaní rúry, inštalujte na ňu navrtávací pás. 

2. Priskrutkujte vsuvku s vonkajším závitom ¾ “ do navrtávacieho pásu. (zabezpečte 

vodotesnosť teflónovou páskou) 

3. Priskrutkujte snímač prietoku. (zabezpečte vodotesnosť teflónovou páskou) Nepriťahujte 

neprimerane snímač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Elektróda uzemnenia 
Vybavenie Pool-Terre dodané s Limpido XC2-PH umožňuje odvádzanie elektrostatických výbojov 

vody do zeme. Toto vybavenie, ak je spojené s „dobrou“ zemou (spojenie má byť priamo na kolík 

v zemi v okolí), umožní zničiť unikajúci prúd a obmedziť úkaz oxidoredukcie, ktoré sú dôvodom 

korózie. 

1. Po prevŕtaní odtokovej rúry, inštalujte na ňu navrtávací pás, v smere zariadení pre ohrev 

alebo salinátor 

2. Priskrutkujte elektródu do  navrtávacieho pásu. (zabezpečte vodotesnosť teflónovou páskou) 

3. Pripojte Pool-Terre priamo ku kolíku uzemnenia žlto-zeleným drôtom. (minimálne 4mm²) 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. pH sonda 
Sonda pH meria hodnotu pH vody. Meracie lektródy pracujú s nízkym napätím. Sú krehké a citlivé na 

poškodenie. Preto je potrebné s nimi zaobchádtať so zvýšenou opatrnosťou. Pre správne uchovanie 

je sonda dodávaná s viečkom, ktoré je naplnené elektrolytom. Pred inštaláciou sondy viečko 

odoberte a odložte si ho pre prípadné uskladnenie v zime. Nikdy nenechajte sondu vyschnúť! 

Sonda sa inštaluje na výtlačnom potrubí pomocou navrtávacieho pásu dimenzie 50mm so závitovou 

odbočkou ½“ pre našroubovanie sondy. 

 

 
 
POZOR na správny smer prietoku vody, aby bola prístrojom zaistená dobrá 
detekcia prietoku. 
Snímač prietoku je v správnej pozícii vtedy, keď je na snímači vyrytá šípka 
orientovaná v smere prietoku vody. 
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Sonda musí byť umiestnená v smere prúdenia za filtrom a pred celou 

 

                                             sonda 

 

 

                                             Adaptér pre sondu,               

                                                                                                Použite teflonovú 

                                                               pásku 

  Upevňovací prstenec sondy 

 

 

 

 

Navrtávací pás na potrubie 50mm 

 

 

 

Reakcia sondy sa časom znižuje a doba odozvy sa predlžuje. Preto je dôležité pravidelné kalibrovanie 

sondy, aby sa predišlo možným chybám merania. Sonda je krehký diel a vyžaduje starostlivosť 

a správnu údržbu. Hlavne udržavať jej hlavu trvalo ponorenú a nepoužívať destilovanú alebo 

demineralizovanú vodu. 

 

4.1.5. Vstrekovanie pH  
Vstrekovací ventil (injektor) pre vstrekovanie kyseliny (pH-) alebo zásady (pH+) je umiestnený pred 

výtlakom do bazéna. Sací kôš je umiestnený v nádobe pre korektor ph.Inštalácia sa prevedie 

pomocou navrtávacieho pásu dimenzie 50mm s vnútorným závitom 1/2“ pre osadenie injektora. 

Injektor zaistí vstreovanie požadovaného množstva korektoru pH vody. Musí byť bezpodmienečne 

osadený za pH sondou na výtlaku do bazéna.  

 

Chemikálie používané v bazéne sú veľmi korozívne a môžu mať škodlivý účinok na zdravie 

a životné prostredie. S týmito produktami je potrebné zaobchádzať opatrne a skladovať vo     

vhodných priestoroch.  

 
 

injektor 
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4.2. Elektrické pripojenie 
 

Inštalácia tohto zariadenia môže spôsobiť elektrický úder. Je potrebné obrátiť sa na 

odborníka. Chybná inštalácia Vás môže ohroziť a natrvalo poškodiť produkt ako aj 

zariadenia, ktoré sú naň pripojené. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Z bezpečnostných dôvodov a v súlade s normamy STN 33 200, Limpido XC2-PH má byť 

nainštalovaný 

 

 buď viac než 3,5m od okraja bazéna. Do tejto vzdialenosti sú započítané aj 

obchádzky. Ak je Limpido XC2-PH umiestnený za múrom, jedná sa o vzdialenosť 

potrebnú k tomu, aby ste sa ku skrinke dostali. 

 buď v podzemnej miestnosti v tesnej blízkosti bazéna. V tomto prípade má byť 

miestnosť prístupná poklopom, na otvorenie ktorého je potrebné príslušné 

náradie.  

_________________________________________________________________________________ 

Napájacia skrinka Limpido XC2-PH 

 nemá byť umiestnená priamo v exteriéri, má byť chránená pred dažďom, prskaním pri čistení 

alebo polievaní a pred UV žiarením (slnko). 

 je odolná proti ostriekaniu vodou, ale nemá byť umiestnená na záplavovom mieste. 

 má byť umiestnená na rovnom a stabilnom podklade a má byť pripevnená na múr pomocou 

priložených skrutiek a hmoždiniek. 

Na zachovanie vodotesnosti je nutné dobre skontrolovať tesnenie pri uzatváraní vrchnáku 

a pritiahnuť dve skrutky na prednej strane po každom zákroku. 

 

4.2.1. Napájanie, bunka, snímač prietoku, sonda 
Skrinka je dodaná s napájacím káblom, ktorý môže byť pripojený na štandardnú zástrčku (230V/50Hz) 

v technickej miestnosti. Táto zástrčka má byť chránená prúdovým chráničom s poruchovým prúdom 

30 mA v súlade s normamy STN 33 200. 

__________________________________________________________________________________ 

Riadiaca skrinka používa snímač prietoku a tak vie, či je filtrácia aktívna alebo nie. 

SKRINKA NEMÁ BYŤ V ŽIADNOM PRÍPADE PRIPOJENÁ NA ZÁSTRČKU, KTORÁ SLÚŽI NA 

FILTRÁCIU! 

__________________________________________________________________________________ 

Hadičku z dávkovacieho čerpadla 

upevníte zatočením matice 

 

Injektor zašroubujte, použite 

teflónovú pásku 

Navrtávací pás upevnite na 

potrubie 
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Cordon secteur = napájací kábel 

Détecteur de débit = snímač prietoku 

Sonde = sonda 

Entrée couverture automatique = vstup pre automatické prekrytie 

Cellule d’électrolyse + capteur de température = cela elektrolýzy + snímač teploty 

 

4.2.2. Kontakt pre prekrytie (aut.roleta, bezpečn.kryt a pod.) 
Pre bazény s automatickým prekrytím je potrebné znížiť množstvo produkovaného chlóru, keď je 

bazén prekrytý. V tomto prípade je totiž voda mimo dosahu slnečných lúčov a väčšiny nečistôt 

a potreba chlóru je menšia. Väčšina bazénových prekrytí je vybavená koncovým kontaktom, na ktorý 

je možné Limpido XC2-PH napojiť, aby prispôsobil svoju činnosť. 

Tento kontakt má byť otvorený, keď je prekrytie otvorené, a zatvorený, keď je zatvorené. 

 

*Kontakt prekrytia musí byť bezpodmienečne suchý kontakt bez potenciálu. Žiaden iný 

drôt (pripojenie iných prístrojov...) nemá byť pripojený na tomto mieste. Chybné 

pripojenie môže vážne poškodiť zariadenie, bez možnosti garančnej reklamácie. 

 

 

Automatický kryt            riadiaca skrinka                                                                     

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Pripojenie cely 
Pripojte celu na bočnú prípojku a uzavrite pomocou priloženej kovovej príchytky. 

 

4.2.4.pripojenie pH sondy 
Pripojte sondu na BNC konektor skrinky a zaistite pootočením o štrvťkruh. 
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5.Uvedenie do prevádzky 

 
Len pravidelné analýzy umožnia prispôsobiť nastavenie prístroja. 
 

Dôsledné rešpektovanie doleuvedených postupov umožní bezproblémové uvedenie do 

chodu. 

 

Chemické prípravky používané v bazénoch sú veľmi korózne a môžu mať nepriaznivý 

vplyv na zdravie a na životné prostredie. 

S týmito prípravkami sa má zaobchádzať opatrne a majú byť uložené v prispôsobených 

priestoroch. 

 

5.1. Stabilizátor 
Chlór je pri normálnej teplote plynového skupenstva. Jeho pevné skupenstvo (tablety, granule atď.) 

je dosiahnuté spojením s molekulou kyseliny kyanúrovej. Táto kyselina má úlohu stabilizátora, 

nakoľko chráni chlór pred znehodnotením slnečným žiarením (UV). Naopak, táto kyselina sa 

nespotrebuje a hromadí sa neúprosne v bazénoch, v ktorých používame chlórové tablety a nakoniec 

brzdí účinky chlóru. Najvyššia odporúčaná koncentrácia kyseliny kyanúrovej v bazénoch je 80 ppm 

(alebo mg/l). Dezinfekcia vody pomocou salinátora zabraňuje predávkovaniu kyseliny kyanúrovej, 

hoci bolo by prospešné pridať od 25 do 50 ppm (alebo mg/l) stabilizátora, ak je bazén vystavený 

silnému slnečnému žiareniu a koncentrácia chlóru nie je dostatočná. V skutočnosti pri veľmi 

slnečnom počasí, pri neprítomnosti kyseliny kyanúrovej, do 2-3 hodín sa zničí až 90% voľného chlóru 

a toto množstvo sa zníži na 15% pri 30 ppm stabilizátora (kyseliny kyanúrovej). 

 

Úprava vody elektrolýzou soli zabraňuje predávkovaniu kyseliny kyanúrovej. Z tohto 

dôvodu je odporúčané používať bazénovú soľ, ktorá už obsahuje stabilizátor. 

 

 

5.2. Kontrola množstva soli 
Limpido XC2-PH je zhotovený tak, aby pracoval s vodivosťou vody, ktorá zodpovedá hodnote salimity 

medzi 2,5g/l a 5g/l pri 25°C. Pre presnú kontrolu množstva soli vo vašom bazéne vám odporúčame 

používať tester vodivosti. S týmto jednoduchým zariadením môžete priamo zistiť hodnotu soli v g/l. 

Existujú inak aj testovacie pásiky, ktoré umožňujú účinne kontrolovať salinitu vašej vody.  

Ak je salinita neprimeraná, Limpido XC2-PH zastaví výrobu v prípade nadbytku alebo nedostatku soli. 

V prípade indikácie jedného z týchto nedostatkov, skontrolujte najprv, či je cela správne pripojená ku 

skrinke a či je v dobrom stave a urobte potrebné úpravy vody v bazéne. 

Vodivosť vody je proporcionálna salinite, ale závisí aj od teploty - 2,2% na stupeň Celzia. 

 

Salinita (v g/l) 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 

minimálna 3,3 3,1 2,8 2,5 2,2 2,0 1,7 

ideálna 4,7 4,3 3,9 3,5 3,1 2,7 2,3 

maximálna 6,7 6,1 5,6 5 4,5 3,9 3,4 

Pri 35°C sa hodnota salinity zmení z 5g/l na 3,9g/l. 
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5.3. Kontrola TA/TH 
Pri inštalovaní sa doporučuje skontrolovať, alebo nechať skontrolovať odborníkom, TA (celkovú 

alkalitu) = celkový alkalimetrický obsah a/alebo TH (celkovú tvrdosť) = obsah vápenatých a horečných 

solí vo vode bazéna. Tieto dve hodnoty sú obyčajne podobné a najčastejšie sú vyjadrené vo 

francúzskych stupňoch (°F). Ak sú TA a TH rôzne, zvoľte priemernú hodnotu oboch meraní. Je dôležité 

zdôrazniť, že príliš mäkká voda (TA/TH<10°F) má výhodu, že zabraňuje tvoreniu vodného kameňa, 

zároveň však môže byť vysoko korozívna a jej hodnota pH je veľmi nestabilná. Naopak, príliš tvrdá 

voda (TH>35°F) má hodnotu pH, ktorá sa veľmi ťažko upravuje a je veľmi dráždivá pre pokožku 

a rýchlo by vytvárala vodný kameň na inštalácii. Preto sa doporučuje upraviť TA a TH použitím 

príslušných chemických prípravkov.  

 

5.4. Kontrola pH 

pH alebo potenciál vodíka (potentiel Hydrogen) meria stupeň kyslosti vody. Jeho hodnota je medzi 0 

a 14. Roztok, ktorého pH sa rovná 7, je neutrálny. Ak je nižší ako 7, roztok je kyslý, ak je vyšší ako 7, 

roztok nazývame zásaditý (alebo alkalický). Pre pohodlie kúpajúcich sa, účinnosť úpravy vody 

a spoľahlivosť zariadenia má byť ideálna hodnota pH vody v bazéne udržovaná medzi 6,8 a 7,4. Voda 

kyslejšia (pH menej ako 6,8) dráždi sliznice, koroduje kovy a môže poškodiť plasty. Voda alkalickejšia 

(pH vyššie ako 7,4) môže byť tiež agresívna a výrazne redukuje účinnosť chlóru. Keď hodnota pH 

prejde z 7,2 na 8,2, percento aktívneho chlóru prejde zo 70% na 20%. 

Voľný aktívny chlór 

 
 

Na dosiahnutie lepšej účinnosti úpravy vody je nevyhnutné udržiavať pH v rozmedzí ideálnych hodnôt 

určených vašim konštruktérom (viď príručky). 
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6. Prevádzka 
6.1. Napojenie na elektrické napätie 
 

Na kryte je spínač, ktorým sa salinátor zapne. Ak je sieťový napájač pod elektrickým prúdom, spínač 

sa rozsvieti. 

 

 
 

 

6.2. Ovládací panel 
Na paneli sa nachádza jednoriadkový displej s kvapalnými kryštálmi so 16-timi znakmi a štyri tlačidlá: 
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Element Popis 

Tlačidlo  

„HAUT/PLUS“ = „HORE/PLUS“ 
 

Umožňuje zväčšovanie, pohyb smerom hore pri prehliadaní parametrov 
alebo programov. 

Tlačidlo  

„BAS/MOINS“ = „DOLE/MÍNUS“ 
 

Umožňuje zmenšovanie, pohyb smerom dole pri prehliadaní parametrov 
alebo programov. 

Tlačidlo  
„VALIDATION/OK“ = „POTVRDENIE/OK“ 
 

Umožňuje potvrdiť výber programu. 

Tlačidlo  
„RETOUR/ANNULE“ = „SPÄŤ/ZRUŠENÉ“ 
 

Umožňuje vrátiť sa späť, zrušiť bez potvrdenia prebiehajúce zmeny. 

 

6.3. Používanie 
Zapnutie systému sa vykoná svetelným spínačom na prednej strane. Displej zobrazí nasledovnú 

správu: 

 

CCEI © 2015 v X.Y 
 

Kde X.Y je verzia programu vášho Limpido XC2-PH. Ďalej nasleduje zobrazenie modelu: 

 

Pre pohyb v menu použiť tlačidlá   a . 

Pre vstup do menu je potrebné zatlačiť tlačidlo . 

Pre zmenu hodnoty je potrebné stlačiť tlačidlo , aby začala blikať. Keď bliká, je vhodné ju upraviť 

tlačidlami    a   . Na potvrdenie novej hodnoty stlačiť na tlačidlo  . Na návrat bez zmeny 

uvedenej hodnoty stlačte tlačidlo   . 

Po niekoľkých sekundách displej zobrazí stav systému (viď 6.3.1.) 

 

6.3.1. Stav systému 
Úvodná obrazovka (obrazovka v režime spánku) informuje o stave funkcií Limpido XC2-PH a striedavo 

zobrazuje správy hodnoty pH a produkcie: 

 

25°C                AUTO                        . 25°C                pH:7.1                       . 
Na ľavej strane sa zobrazí teplota vody a na 
pravej nakonfigurovaný režim elektrolýzy (viď 
menu elektrolýzy) 

Na ľavej strane sa zobrazí teplota vody a na 
pravej hodnota pH nameraná sondou (viď menu 
pH) 

 

LXC2 + PH 60/100/160 
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V závislosti od stavu zariadenia, v strede obrazovky sa zobrazia tieto symboly: 

  

 

Piktogram Význam 

 

Zistený prietok vody (snímačom prietoku). Táto šípka sa má zobraziť niekoľko 
sekúnd po spustení filtrácie a zhasnúť niekoľko sekúnd po jej zastavení.  

 

Prekrytie je zatvorené. Kontakt pripojený na vstup „couverture“ = „prekrytie“ je 
zatvorený a zariadenie bude produkovať chlór len niekoľko hodín denne. Doba je 
nastaviteľná (Cycle COUV) 

 

Priebeh produkcie chlóru, pozitívny smer. 

 

Priebeh produkcie chlóru, negatívny smer. 

 

Prestávka (momentálne chlór nie je produkovaný). 

 

Nízka teplota. Ak je zvolená prevádzka „PROG“ alebo „AUTO“ a aktuálna teplota je 
nižšia ako minimálna teplota (možnosť nastavenia – viď Température Mini = 
minimálna teplota), produkcia je prerušená (prezimovanie). 

 

Nebezpečie mrazu. Len oznámenie (žiadna zmena činnosti zariadenia). 

 

Dávkovanie je aktívne.Dávkovacie čerpadlo korektoru ph je v chode (musí sa točiť). 
Počas čakacej fázy táto kontrolka bliká (Dávkovacie čerpadlo nikdy nebeží 
nepretržite, max.od 1 do 2 minút). 
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6.3.2. Správy 
Striedajúc s horeuvedenými informáciami na displeji, Limpido XC2-PH informuje používateľa 

o údajoch, ktoré by mohli zapríčiniť prípadné anomálie alebo poruchy. Správy sa striedajú 

s informáciou o stave prístroja: 

 

 

6.3.3. Menu 

Pomocou tlačidiel aje možné prejsť na obrazovky nasledujúcich menu: 

 

 

 

Správa Popis Spôsob odstránenia 

Attente Filtr. 
 

Čakanie na detekciu 
filtrácie 

Táto správa sa má ukázať len v prípade ak v 
cele nie je prietok. Ak sa správa ukáže aj keď 
je filtrácia aktívna, skontrolujte polohu 
ventilov a inštaláciu detektora prietoku. 

Erreur temp. 
 

Chyba v meraní teploty 
vody 

Skontrolujete pripojenie cely. 

Manque de sel 
 

Príliš slabý prietok / 
nedostatok soli 

Skontrolujte obsah soli. Ak je správny 
a porucha pretrváva, je vhodné skontrolovať 
stav cely. 
 

Vyčistite celu od vodného kameňa 
s rozriedenou kyselinou. 
 

Pridajte soľ, ak ste zistili jej nedostatok. 
 

Pozrite sa do odseku elektrolýzy. 
 

Táto porucha môže byť výsledkom prítomnosti 
vzduchu v cele v dôsledku zastavenia filtračnej 
pumpy alebo prítomnosti vzduchu v obehu. 

Trop de sel 
 

Príliš silný prietok / 
prebytok soli 

Skontrolujte obsah soli.  
Obnovte časť vody. 
 

Pozrite sa do odseku elektrolýzy. 

Erreur pH                   Chyba merania pH. Skontrolujte sondu a preveďte kalibráciu 

SUPERVISOR 
 

Táto správa sa ukáže na krátko pri vstupe do revízneho programu 

Obrazovka Funkcia 

CONFIGURATION 
 

Umožňuje prístup ku všeobecným nastaveniam prístroja (viď 
6.3.4.) 

Menu pH                         . 
Umožňuje prístup k voľbe režimu kontroly pH, kalibrácie sondy 
(viď 6.3.5.) 

MENU ELECTROLYSE 
 

Umožňuje prístup k nastaveniam produkcie (viď 6.3.6.) 

AUTO 1/8H 12G 
 

Ukáže stav produkcie. 
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6.3.4. KONFIGURÁCIA 
 

Toto menu umožňuje prístup ku všeobecným nastaveniam prístroja. 

 

 

6.3.5. MENU PH 
 

 

Toto menu je určené pre kalibráciu pH sondy. 

 

Tento postup musí byť vykonaný pri prvom uvedení do prevádzky a potom raz za mesiac ako je 

popísané v časti starostlivosť (7.3). Kalibráciu preveďte pomocou dvoch roztokov dodaných s balením 

Limpido XC2-PH: roztok PH7 a roztok PH9. 

 

 

 

Obrazovka Funkcia 

Vol. Pisc. = 60m3 
 

Informuje o obsahu bazéna. Obsah bazéna je obzvlášť používaný 
na výpočet cyklov produkcie pri režime AUTO. 

Ajuste Temp=+0°C 
 

Táto funkcia umožňuje opraviť hodnotu teploty (nastaviteľná od -2 
do +2), aby sa kompenzovala prípadná systematická chyba 
merania. 

Langue 
 

Možnosť výberu jazyka prístroja (Français, Česky, Nederlands, 
Deutsch, Italiano, Español, English) 

Obrazovka Funkcia 

Mode pH = pH- 
 

pH umožňuje výber režimu regulácie pH (OFF/ON/pH) 

 OFF: neumožnené vstrekovanie, režim napr. pre obdobie 
dažďov 

 ON: umožní dávkovanie bez regulácie, napr. pre naplnenie 
čerpadla. POZOR! Nenechávajte prístroj v polohe ON, 
mohlo by prísť k úplnému vydávkovaniu! 

 pH-: dochádza k dávkovaniu korektora pre znižovanie 
hodnoty pH vody v prípade, že nameraná hodnota je 
vyššia, ako požadovaná  

Consigne pH=7.2 
 

Táto funkcia umožňuje  výber požadovanej hodnoty pH. V prípade 
režimu pH regulácie bude Limpido XC2-PH dávkovať korektor za 
podmienky, že nameraná hodnota je vyššia, ako nastavená  

Volume/24h=2.0L       . 

Maximálny denný objem dávkovaného pH korektoru môžte 
nastaviť, ak hodnota bude nenulová 
Ak túto hodnotu nastavíte na „0“,tak maximálny denný 
objem nadávkovaného pH korektoru E 

 

Etalonnage pH 
 

Umožní kalibráciu pH sondy, viď nižšie 
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Postup kalibrácie, 

1. stlačte tlačítko  

2. Limpido XC2-PH zobrazuje Etal.pH7=x.x? (kalibr.hodnoty pH7)) 

3. Sondu opláchnite a osušte, potom ponorte do štandardného roztoku PH7 a najmenej 2 

minúty počkajte, aby sa hodnota zastabilizovala. 

4.  stlačte tlačítko  

5. Limpido XC2-PH zobrazuje Etal.pH9=x.x? (kalibr.hodnoty pH9) 

6. Sondu opláchnite a osušte, potom ponorte do štandardného roztoku PH9 a najmenej 2 

minúty počkajte, aby sa hodnota zastabilizovala. 

7. Ak je hodnota správna, kalibrácia je ukončená a limpido XC2-PH zobrazí na displeji „kalibracia 

OK“.  Ak nie je, potom bliká správa „kalibracia ERR“ a je potrebné znovu stlačiť  , pre 

znovu začatie merania, skontrolovať celu, roztoky aj pripojenia a vykonať kalibráciu znovu. 

 

6.3.6. MENU ELEKTROLÝZA 
Toto menu umožňuje prístup k nastaveniam produkcie. 

Rôzne režimy produkcie: 

 OFF: Produkcia chlóru je zastavená. 

 ON: Produkcia chlóru je stála, akonáhle je zistený prietok. V prípade potreby sa odporúča sa 

používať skôr funkciu CHOC než funkciu ON (pretože pri funkcii CHOC, po uplynutí 

naprogramovaného času, prístroj prejde automaticky na režim AUTO). 

Obrazovka Funkcia 

Mode prod. AUTO 
 

Umožňuje výber spôsobu chodu produkcie (viď nižšie) 

TH/TAC = 15°F 
 

Umožňuje zadať hodnotu TA/TH (nastaviteľná od 10 do 50°F), aby sa 
prispôsobilo trvanie zmeny polarity v závislosti od zásaditosti 
a tvrdosti vody. Pravdaže, aby sa predĺžila životnosť cely elektrolýzy, 
treba obmedziť príliš časté zmeny polarity. Je preto rozumné 
prispôsobiť frekvenciu polarity skutočnej potrebe. TA (celková 
alkalita) a TH (celková tvrdosť) sú hodnoty, ktoré udávajú tvrdosť 
vody a riziko tvorenia vodného kameňa v cele. Frekvencia zmeny 
polarity bude vypočítaná podľa tejto hodnoty. Táto veličina je 
pôvodom geologická vlastnosť vody a málo poddajná zmenám. Jej 
meranie je nutné len pri uvedení do prevádzky alebo pri výmene 
vody. Vykonáva sa pásikom dodaným v testeri a hodnota z pásika má 
byť zadaná do prístroja. 

Temp. Mini = 15°C 
 

Umožňuje zadanie minimálnej teploty, od ktorej má salinátor začať 
produkovať pri režime PROG alebo AUTO. Prístroj nebude 
produkovať chlór ak bude teplota nižšia, ako je tu označená 
(nastaviteľná od 5 do 25°C). 

Cycle CHOC = 20h 
 

Umožňuje nastavenie dĺžky cyklu produkcie „CHOC“. Keď nastavený 
čas ubehne, prístroj prejde automaticky na režim AUTO 
(nastaviteľná od 8 do 24 hodín). 

Cycle Couv. = 2h 
 

Umožňuje nastavenie dĺžky cyklu produkcie keď je bazén prekrytý 
(nastaviteľná od 1 do 12 hodín). 

Heures prog. = 8h 
 

Umožňuje nastavenie dĺžky produkcie (nastaviteľná od 1 do 24 
hodín). Tento parameter určuje dĺžku produkcie počas režimu PROG 
(pri režime AUTO je táto dĺžka vypočítaná prístrojom). 
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 PROG: Chlór bude produkovaný každý deň tak dlho, ako je naprogramované v menu „Heures 

prog“. 

 AUTO: Chlór bude produkovaný každý deň počas hodín, automaticky vypočítaných podľa 

teploty vody a objemu bazéna, ktoré ste uviedli v menu „Vol. pisc.“ (viď 6.3.4.). 

Pripomíname, že čas vypočítanej produkcie je (v hodinách) : (Teplota bazéna – Minimálna 

teplota*) + 1. (viď 3.3.) 

 CHOC: V prvý deň bude chlór produkovaný počas hodín, ktoré sú naprogramované v menu 

„Heures CHOC“. Po uplynutí tejto doby prístroj prejde automaticky na režim AUTO. Táto 

prevádzka umožní zachrániť vodu, ktorá začína zelenieť a byť kalná. 

 

6.3.7. Skratky 
Niektoré funkcie menu sú dostupné priamo z obrazovky v režime spánku, bez nutnosti prejsť cez 

menu. 

 

6.4. Nízka teplota 
Potreba dezinfekčných prostriedkov silne klesá keď teplota vody klesá. Aby sa cela elektrolýzy 

zbytočne neopotrebovávala, prístroj zastaví produkciu keď je teplota vody nižšia než teplota 

nastavená v menu „Temp. mini“ a zobrazí na obrazovke: 

 
Tento spôsob automatického prezimovania je aktívny len v režime PROG a AUTO. Tento parameter 

nie je braný do úvahy v prevádzke CHOC alebo ON. 

 

6.5. Automatické prekrytie 
V prípade, ak je Limpido XC2-PH napojený na vaše automatické prekrytie, zistí zatvorenie prekrytia 

a bude produkovať chlór len počas obdobia, ktoré je naprogramované v menu „Cycle COUV“. Keď je 

prekrytie zistené, na obrazovke systému na zobrazí: 

 
Táto funkcia zabráni riziku veľkého nahromadenia chlóru. 

Stlačte Prechod priamo na 

Tlačidlo  
Mode prod. AUTO 

 

Výber spôsobu produkcie 

Tlačítko  Mode pH : pH-                                                                                   . 
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6.6. Revízne menu 

6.6.1. Prístup k revíznemu menu 
Určité funkcie prístroja sú vyhradené inštalatérom alebo osobám, ktoré sa starajú o údržbu prístroja. 

Na vstup do revízneho menu: 

1. vypnite salinátor gombík ON/OFF, ktoré sa nachádza na kryte, 

2. počkajte približne tridsať sekúnd, 

3. podržte tlačidlo  zatlačené, 

4. zapnite salinátor gombík ON/OFF na kryte a pustite tlačidlo , 

5. zobrazí sa, čím sa potvrdí vstup do revízneho menu. 

 

 

6.2.2. Stav systému (revízia) 
Dodatočné zobrazenia stavov sú k dispozícii v revíznom menu: 

 

6.6.3. HLAVNÉMENU (supervizor) 
Nasledovné zobrazenia konfigurácií sú k dispozícii v režime supervizora: 

 

6.6.4. Opustenie menu supervizora 
Opustenie režimu supervizora sa vykoná vypnutím a následným zapnutím prístroja – po tridsiatich 

sekundách – pomocou gombíka ON/OFF. 

 

SUPERVISOR 

Obrazovka Funkcia 

Taux sel = 3,5 g/l 
 

Toto zobrazenie udáva, len pre informáciu a experimentáciu, 
hodnotu soli, vypočítanú na základe merania vodivosti vody. 
Tento výpočet je vykonaný na základe novej cely a jej spotreby 
energie bez toho, aby vzal do úvahy jej opotrebenie. V každom 
prípade, ak je meranie hodnoty soli nutné, vám odporúčame 
použitie elektronického testéra soli (ref. T-SEL, predávaný 
osobitne). 

PROD 000h30 
 

Toto zobrazenie udáva odhad počtu hodín prevádzky produkcie 
chlóru. 

Obrazovka Funkcia 

Option : pH 
 

POZOR: Toto zobrazenie umožňuje konfiguráciu menu vášho 
prístroja podľa jeho vybavenia a jeho verzie. Nemeňte tento 
parameter a nechajte ho na pH 

Remise à zéro 
 

Toto zobrazenie umožňuje vrátiť konfiguráciu všetkých 
parametrov na „pôvodný stav z fabriky“. Ak zvolíte túto 
ponuku, bude potrebné jej zvolenie potvrdiť. Confirmer RAZ ? 

 

Config enable 
 

Toto zobrazenie umožňuje zakázať používateľovi prístup 
k rôznym konfiguráciám prístroja. (viď Príloha A) 
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6.6.5. Vynulovanie 
Niekedy môže byť nutné vynulovanie Limpido XC2-PH. 

 

Vynulovanie vráti všetky parametre na nastavenia z výroby. Bude potrebné váš pristroj 

nanovo konfigurovať aj nakalibrovať sondu. 

 

K tomu je potrebné: 

1. vypnúť salinátor gombíkom ON/OFF na kryte, 

2. počkať približne tridsať sekúnd, 

3. stlačiť tlačidlá a a pridržať ich, 

4. znovu zapnúť salinátor gombíkom ON/OFF na kryte a uvoľniť tlačidlá, 

5. Vynulovanie prístroja vyžaduje kompletnú novú konfiguráciu. Zvoľte zodpovedajúci model 

a verziu vašej bunky a potvrďte tlačidlom . 

LXC2 + PH 60/100/160 

 

7. Údržba 
7.1. Pridávanie soli 
Ak hladina soli klesne pod 2,5g/l, je potrebné pridať soľ. Doporučuje sa používať špeciálnu soľ na 

bazény, ktorá obsahuje stabilizátory. Výrazne to zvýši výkonnosť Limpido XC2-PH.  

 

Odporúčame skontrolovať hodnotu soli na začiatku sezóny a vrátiť ju na 4g/l. Podľa nameranej 

hodnoty soli sa pridajú nasledovné množstvá: 

 

Pridať váhu soli v kg na dosiahnutie 4g/l: Napríklad, ak je v bazéne, ktorý má 40m3, nameraná 

hodnota soli 2,5g/l, treba pridať 60 kg soli, aby sa dosiahla hodnota 4g/l. 

 

7.2. Prezimovanie 
V zime, ak to klimatické podmienky dovolia, je možné udržať úpravu vody značným znížením 

frekvencie. Obyčajne stačí cyklus filtrácie 8 hodín každé dva týždne. Je však nevyhnutné naďalej 

kontrolovať hodnotu soli, aby bola bunka chránená pred aktivitou v málo slanej vode (<2g/l). 

V prípade použitia plachty alebo prikrývky, je chlór chránený od UV lúčov a potreba chlóru sa znižuje. 

Pri automatickej prevádzke a keď je kontakt prekrytia pripojený, Limpido XC2-PH automaticky zníži 

produkciu. Aby mohol Limpido XC2-PH pracovať so studenou vodou (menej než 18°C), môže byť 

nutné zvýšiť hodnotu soli na 5g/l. 

 

Objem bazéna 
Nameraná hodnota 

20m3 40m3 60m3 80m3 

2,5g/l 30 60 90 120 

3g/l 20 40 60 80 

3,5g/l 10 20 30 40 
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7.3. Starostlivosť o sondu 
Ak je sonda ponorená do vody, vytvára sa na hrote sklenenej banky povlak, ktorého hrúbka sa časom 

zväčšuje. Tento neviditeľný povlak spôsobuje oneskorenú odozvu merania, zhoršenie strmosti sondy 

a posun nulového bodu. Posun nulového bodu možno kompenzovať pravidelnou kalibráciou. Zvýšená 

teplota je tiež dôležitý faktor starnutia. 

Skladovanie sondy : 

Nikdy nedržte sondu v destilovanej vode! Mokré uskladnené sondy je možné použiť okamžite. Suché 

je potrebné dlhé hodiny „rehydrovať“ a rýchlo stárnu. 

Preto odporúčame nasledovné skladovanie: 

 Suché – pre dlhodobé uskladnenie 

 Mokré – pre krátkodobejšie uskladnenie, najvhodnejšie použiť na to určený roztok 3M KCl, 

alebo aj pitnú vodu 

Regenerácia sondy: 

Životnosť sondy je možné predĺžiť pravidelnou regeneráciou. Regenerácia sa prevádza namočením do 

zriedeného roztoku kyseliny chlorovodíkovej (0,1M HCl). Takýto roztok pripravíte tak, že do skleného 

pohára naplneného pitnou vodou do polovice (cca 5 cl), nakvapkáte 8-10 kvapiek 37% HCl. 

Čo sa dá takto obnoviť: 

 Keď je strmosť sondy nízka (často pre upchanie alebo znečistenie) 

 Keď je príliš dlhá doba odozvy 

 Ak sa posunul nulový bod. Posun môže mať rôzne príčiny : 

- Znečistenie elektrolytickej tekutiny v sonde 

- Znečistené miesto napojenia 

- Sonda má zo zlej inštalácie stratené prúdy (tu regenerácia nepomôže) 

Každá sonda sa vyznačuje strmosťou (sloap) a presnosťou (drift) Tieto dva faktory musia byt 

štandardne definované a prenášané do pripojeného prístroja. Vzhľadom k tomu, že používaním sa 

menia, treba ich pravidelne kalibrovať. Kalibrácia je potrebná v týchto prípadoch: 

* inštalácia sondy 

* výmena sondy 

* po každom čistení v čistiacom roztoku 

* po dlhom skladovaní 

*keď sa namerané hodnoty značne odlišujú od predpokladaných hodnôt 

 

7.4. Čistenie cely 
Ak produkcia zostáva napriek správnej hodnote soli nízka, je vhodné skontrolovať stav cely a očistiť 

ju, ak je vidieť vodný kameň na platničkách. 

Táto operácia má byť vykonaná s veľkou opatrnosťou a je nevyhnutné, aby ste 

postupovali podľa pokynov, uvedených na balení použitej kyseliny. 

Na jej očistenie je vhodné uzatvoriť zátkou jeden koniec a z druhého konca naliať riedenú kyselinu 

(HCl na 10%). Nechajte kyselinu pôsobiť viacero hodín. 

NIKDY NEPRIDÁVAJTE VODU DO KYSELINY!!! 

VŽDY LEJTE KYSELINU DO VODY! 
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A.Prehľad menu 
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B. Prehlásenie zhody 
Spoločnosť Bleu Electrique SAS (FR47403521693) prehlasuje, že Limpido XC2-PH 

zodpovedá bezpečnostným požiadavkám (elektromagnetická kompatibilita)  
európskych smerníc 2006/95/CE a 2004/108/CE.  

                                                                                                   Emmanuel Baret 
                                                                                                                                          Marseille, 3. 8. 2015 
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