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1. BELANGRIJKE VOORZORGS- EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 

1.1 Belangrijke voorzorgsmaatregelen   

o Deze handleiding dient aan de eigenaar en/of aan de gebruiker overhandigd te worden. 
 

o De montage van de uitrusting moet worden uitgevoerd door een erkend installateur buiten de 
zwembadzone. Raadpleeg de ES-3 gebruikers- en installatiehandleiding met Europese richtlijnen. 
 

o Bij opening van de elektronische controlemodule door een niet bevoegd persoon bestaat er gevaar voor 
een elektrische schok en vervalt alle garantie. 
 

o Stel de elektrolytische cel niet in werking zonder voldoende debiet of circulatie van water. De opstapeling 
van gassen kan een gevaarlijke situatie tot gevolg hebben. Het systeem mag pas in werking gesteld 
worden als de zwembadpomp actief is. 
 

1.2 Belangrijke veiligheidsmaatregelen  

o Deze uitrusting mag niet gebruikt worden door onbevoegden. 
 

o Verdun de chemicaliën eerst in een emmer water, vooraleer deze aan het zwembad toe te voegen. VOEG 
ALTIJD CHEMICALIËN TOE AAN WATER. Voeg nooit water bij chemicaliën. 

 

1.3 Hints en aanbevelingen  

o Lees en bewaar uw handleiding op een veilige plaats. Voor meer informatie zie enviroswimpoolschool.com. 

 

o Bij gebruik van een pomp met regelbare snelheid, zorg dat het water een aangepast debiet heeft en de 

Oxydiser/Ionisatiekamer steeds gevuld is met water tijdens de werking. 

 

o Indien een groot aantal zwemmers zich in het zwembad bevindt, schakel de module dan over naar 

handmatig gebruik (indien het systeem niet reeds actief is). 

 

o Zorg dat de koperwaarden zich bevinden tussen 0,2 - 0,4 ppm. Controleer dit elke week: enkel indien de 

koperwaarden een pH-waarde vertonen kleiner of gelijk aan 7,4. Gebruik hiervoor de kopertestkit, geleverd 

bij uw ES-3 systeem. 

  

o Handhaaf het niveau TDS (Total Dissolved Solids) tussen 1 000 – 1 500 ppm, voor een “werkelijk-fris- 

water-ervaring”, optimale prestaties en lange levensduur van de cel platen. 
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Gebruik geen stabilisator (cyaanzuur) 

Gebruik geen broomsubstanties 

Gebruik geen vlokmiddelen op basis van aluminium of andere vlokmiddelen 

Gebruik geen natriumcarbonaat 

Gebruik geen chloortabletten of chloorkorrels 

Gebruik geen filtermedia van vulkanische aard 

Giet geen onopgeloste chemicaliën in uw zwembad 

Reinig regelmatig uw zwembadfilter, skimmer en filtermand.**** 

 

2. ALGEMEEN OVERZICHT  
 

Wij danken u voor de aankoop van uw “Enviroswim ES-3 zoetwaterzuivering”**. Neem de tijd om de 

volledige handleiding door te lezen vooraleer u uw nieuwe systeem in gebruik neemt. Uw systeem moet 

gemonteerd en gebruikt worden volgens de ES-3 gebruikers- en installatiehandleiding. 

Alhoewel geen enkele moeite werd gespaard om te garanderen dat elke informatie verstrekt in deze 

handleiding correct en volledig is, zal geen enkele aansprakelijkheid aangenomen worden voor om het 

even welke fout of nalatigheid. Enviroswim reserveert zich het recht de specificaties van de hardware en 

van de software te veranderen op gelijk welk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving. 

De ES-3 waterzuiveringssystemen zijn bestemd voor familiale zwembaden met een inhoud van maximum 

100 000 liter. 

De ES-3 is ontworpen voor een dagelijkse werkingsduur van 1 uur per 10 000 liter water. 

Verzeker u ervan dat de zuurtegraad niet meer is dan 7,5 gedurende langere periodes. Indien u de koper- 

niveaus test wanneer het pH-niveau te hoog ligt, zult u geen juiste lezing kunnen uitvoeren. 

De ES-3 heeft niet de functie het chemische evenwicht in uw zwembad te ondersteunen. Gelieve 

regelmatig het evenwicht te onderhouden en controleer regelmatig het water. Zie na dat u alle 7 of 14 

dagen het koper en pH niveau controleert en indien nodig aanpast. 

Tijdens periodes waar het zwembad druk gebruikt wordt of indien het water sterk verdund werd of in geval 

van besmetting, dienen de controles met een grotere frequentie worden uitgevoerd. 

Gelieve op te merken dat de koper en zilver elektrodes verbruikbare artikelen zijn en dat ze periodisch 

dienen te worden vervangen. De gebruiksduur van deze elektrodes is afhankelijk van de afmetingen van 

uw zwembad, de gebruikslast en de omgeving. De staven** hebben een levensduur van ongeveer 2 jaar in 

een middelmatig residentieel zwembad (40 000 l) en met een normale omgevingsbelasting. 

OPMERKING: NOOIT CHEMICALIËN OPSLAAN IN DE OMGEVING VAN UW CONTROLBOX 

Bedankt voor de keuze voor ’s werelds belangrijkste zwembadzuivering! 

Voor meer informatie: bezoek onze website 

enviroswimpoolschool.com 
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Voor de aankoop van verbruiksartikelen: bezoek onze online winkel 

www.enviroswim.com/buy-now 

Het Euroswim Team wenst u een aangename frisse zwembeurt 

 

2.1 Inhoud 
 

1 x ES-3 elektronische stuurkast 

  
 
 

1 x Volledige oxidatie/ionisatie natte cel 

behuizing 

  
 
 

1 x Ultrasoon kamer 

 
 
 

1 x Enviroswim kopertestkit 

 
 
 

4 x 50/40 mm reducties** 
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6. Ionisator tijdcontrole 

7. Ionisator polariteit richtingaanwijzer 

8. Stroomsterkte scherm 

9. Oxidatie tijdcontrole 

Documentatie o 1 x Montagehandleiding 
 

o 1 x Gebruikershandleiding 
 

o 1 x Inbedrijfname-handleiding 
 

o 1 x Richtlijnen voor chemische opslag 

 
 

3. WERKING 
 

3.1 Elektronische controlemodule   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tijdklok 

2. UIT/HANDMATIG/AUTO 

schakelaar 

3. AAN-UIT schakelaar voor 

Enviroswim functies 

4. Zekering 

5. Ultrasoon werking indicator 
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    3.1.1 Tijdklok 

 

Bij het gebruik van de tijdklok, zal de buitenste 

wijzerplaat ingesteld worden op de huidige tijd. Draai 

de plaat langzaam in klokwijzerzin tot het correcte 

uur op een lijn staat met de pijl gedrukt op de 

wijzerplaat. 

Opmerking: de buitenste plaat gebruikt het 24 uren 

systeem. 

 8.00 AM = 8 op de schijf 

 8.00 PM = 20 op de schijf 

Wijzers laten de fijn instelling toe van de huidige 

tijdsinstelling van de plaat 

PROBEER DE PLAAT NIET TE DRAAIEN IN 

TEGENWIJZERSZIN. 

 

3.1.2 UIT/HANDMATIG/AUTO schakelaar 

o In de UIT positie worden alle functies uitgezet, de tijdklok inclusief. De tijdklok zal de tijd blijven behouden. 

 

o AUTO schakelt de tijdklok in. 

 

o HANDMATIG schakelt de pomp en de Euroswim processen in, zonder de tijdklok.  

3.1.3 ON/OFF schakelaar  

o De ON/OFF-schakelaar veranderd de drie Enviroswim processen AAN of UIT.** 

 

o Om uw systeem correct te doen werken, moet de schakelaar zich in de AAN positie bevinden. 

 

o In de UIT positie, zal de hierboven beschreven AUTO functie, de pomp doen draaien via de tijdklok. 

 

o In de UIT positie, zal de MANUELE functie, het nog steeds mogelijk maken de pomp aan of uit te zetten. 

 

o Gebruik voor spoeling, enz. 

 

 

PROGRAMMATIE VAN DE SCHAKELTIJDEN 

Plaats klepstoters ** op de buitenrand voor AAN 

periodes en op de binnenrand voor UIT periodes. 

Indien nodig is het mogelijk meerdere AAN/UIT 

periodes te programmeren. 
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3.1.4 Zekering  

Alleen vervangen met een zekering van 240V 10A trage smelting. 

3.1.5 Ultra Sonic LED 

LED indicatielampjes nemen verschillende kleuren aan, teneinde het normale verloop van de operatie aan te tonen. 

3.1.6 Ionisatie Tijdcontrole 

 

o Elk zwembad heeft zijn eigen eisen voor wat betreft de 

sanitaire voorzieningen. De meeste zwembaden, eenmaal 

dat de inbedrijfstelling is voltooid, beginnen met een 

ionisatie instelling van 6,7 of 8. 

 

o De instelling “MAX-Opstarten” dient voor de inbedrijfstelling 

van het Euroswim systeem. Deze zou enkel moeten 

gebruikt worden voor de opbouw** van overblijvende 

koper/zilver wanneer het zwembad voor de eerste maal in 

bedrijf wordt gesteld, droog gelegd werd of wanneer u 

geen koper heeft in het water van het zwembad. 

 

o Koperniveaus kunnen verhoogd worden volgens twee 

methodes: 

1. Verhoog de looptijd. 

2. Verhoog de ionisatie instelling. 

 

 

 

3.1.7 Ionisatie polariteit  

 

o De instelling “MAX-Opstarten” dient voor de inbedrijfstelling van het Euroswim systeem. Deze zou enkel 

moeten gebruikt worden voor de opbouw van overblijvende koper/zilver wanneer het zwembad voor de 

eerste maal in bedrijf wordt gesteld, wanneer het droog gelegd werd of wanneer u geen koper heeft in het 

water van het zwembad. 

 

o Alle 6 minuten van de looptijd wijzigt de LED indicator de kleur, welke overschakelt van rood tot groen. Dit 

helpt de reiniging en de slijtage van uw elektrodes. 

 

o Deze LED indicator staat niet altijd aan, zelfs als het systeem in bedrijf is. Het staat enkel voor een 

percentage van de werkingstijd aan. 

 

 

INSTELLING % LOOPTIJD 

0 OFF 

1 2 

2 3 

3 7 

4 10 

5 13 

6 17 

7 20 

8 23 

9 37 

10 50 

MAX-Opstarten 100 
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3.1.8 Oxidatie Digitaal scherm  

 

o Het scherm toont de toestand van de oxidatieplaten, de geleidbaarheid van het water en beschikt over 

verschillende gradaties. 

Normale tewerkstelling: 

o SU – Duidt aan dat de eenheid zich in de “Start Up - Self Check” mode bevindt; deze mode duurt 10 

seconden vanaf het opstarten van de eenheid. 

 

o OFF – De stroom opgelegd aan de oxidatieplaten is niet bestaand of verwaarloosbaar. Het scherm toont 

de melding OFF wanneer de oxidatie controle schakelaar op MIN staat. 

 

o d6 – Het systeem bevindt zich in de “De-gas” **mode. Het systeem keert de polariteit om, alle 24 uur van 

de werkingstijd en is slechts zichtbaar gedurende enkele minuten. 

 

o 01-15 – Duidt de stroomsterkte, toegepast op de oxidatieplaten op het huidige moment aan. Dit is beperkt 

tot 15 ampères. Wanneer de oxidatie regelknop zich in de MAX-positie verkeert en in geval van een 

zwembad, zou het scherm 15 ampères moeten aanduiden. 

 

o GELIEVE MEER INFORMATIE TE VINDEN IN DE SECTIE “PROBLEEM OPLOSSINGEN” 

 

3.1.9 Oxidatie Outputcontrole  

 

o Deze controle wordt gebruikt om de stroom toegepast op de oxidatieplaten, aan te passen. Onder normale 

werkomstandigheden zou deze controle ingesteld moeten zijn op MAX. Indien je een zwembadafdekking 

gebruikt voor langere tijdsperiodes, kan het nodig blijken de stroom te verminderen, teneinde de reductie 

van de oxidatie te ondersteunen. Indien het zwembad afgedekt wordt, verwijder de afdekking eenmaal per 

week. Dit laat de gassen toe in de lucht te ontsnappen. 

 

o Bij het gebruik van een spa, kan het nodig blijken de stroom te verminderen. Dit is afhankelijk van het 

gebruik van de spa en zijn instelling. 

 

o Lange gebruiksperiodes en/of een hoog zoutgehalte en/of de afdekking van het zwembad gedurende 

langere tijdsperiodes kunnen leiden tot een overdreven chloorniveau. Gelieve de oxidatie output te 

verminderen. 
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4.  EUROWSWIM PARAMETERS & WATERBALANS 
 

4.1 Euroswim werkingsparameters     

 

o Totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) 

 

1,000 – 1,500 ppm 

o Koper   0.2 – 0.4 ppm 

o Werkingstijden 1 uur per 10.000 l water per dag – gedurende het 
zwemseizoen  

Deze tijd mag verhoogd worden indien men een pomp met 
variabele snelheid gebruikt. 

Verminder de werkingstijd met 50% of meer eenmaal het 
zwemseizoen voorbij is. 

o Oxidatie niveau            0.5 ppm maximum 

 

Het oxidatie niveau kan getest worden mits het gebruik van de standaard zwembad chloor kit.  

    

Opmerking: de chloor test kit meet de “Redox” of “mogelijke naverbranding” van het water welke een 

combinatie kan zijn van chloor, zuurstof en andere oxiderende stoffen. 

 

4.2 Waterbalans standaardwaarden 

 

Alle zwembaden hoeven over water te beschikken welke beantwoord aan de waterbalans 

standaardwaarden, teneinde de binnenkant van het zwembad te beschermen alsmede het comfort van de 

zwembadgebruikers en de doelmatigheid van alle ontsmettingsmiddelen. 

o pH-waarde   7.0 -7.4  

 

o Totale alkaliniteit  60-150 ppm 

 

o Calcium hardheid  170 -250 ppm 

 

BELANGRIJK: EEN HOGE pH-waarde BEÏNVLOEDT DE DOELMATIGHEID VAN DE 

ONTSMETTINGSMIDDELEN. 

Voorbeeld: chloor heeft slechts een werkzaamheid van 3% met een pH-waarde van 8.0 vergeleken met 

een werkzaamheid van 75% met een pH-waarde van 7.0. 

 

EEN HOGE pH-waarde zal eveneens het vervagen van de gelcoat glasvezel versnellen.    

 U kunt meer inlichtingen vinden omtrent de waterbalans op de onderstaande link van de 

bedrijfsorganisatie 

http://www.spasa.membes3.com.au/public/20/files/Water%20Balance.pdf 

  

http://www.spasa.membes3.com.au/public/20/files/Water%20Balance.pdf
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5. 1e OPSTART - 1e INGEBRUIKSNAME 
 

5.1 Het opstarten van een nieuw zwembad of het hervullen van het zwembad 

 

Eenmaal dat het zwembad met water is gevuld, moet het TDS-niveau worden verhoogd tot 1.000 -1.500 

ppm. 

De ideale waarde voor het opstarten is 1.200 ppm. 

Dit is geen zout elektrolyse**. Voeg geen overdreven hoeveelheden zout toe aan het water van het 

zwembad. 

In het stadswater zal een minimale hoeveelheid TDS (totaal opgeloste vaste stoffen) aanwezig zijn en 

deze hoeveelheid verschilt van de ene plaats tot de andere. 

Vergewis er u van dat de installatie van uw Euroswim ES-3 gebeurt volgens de regels van de 

installatiehandleiding. 

1. Vul het zwembad met water. 

2. Controleer en pas de totale alkaliniteit, de pH-waarde en de calciumhardheid in functie van de 

waterbalans standaardwaarden aan. 

o Totale alkaliniteit     60 -150 ppm 

o pH-waarde   7.0-7.2 (vezelglas/vinyl) 

7.2-7.4 (beton) 

o Calcium hardheid  170-250 ppm 

Opmerking: nooit op eenzelfde dag een calcium verharder en een alkaliniteit verhoger toevoegen. 

3. Vergewis er u van dat het systeem aangesloten is volgens de handleiding. 

4. Zet de AAN/UIT schakelaar op AAN. 

5. Zet de AUTO/UIT/HANDMATIGE schakelaar op HANDMATIG. 

6. Zet de oxidatie outputcontrole op MAX. 

o Het oxidatie scherm moet steeds de waarde “15” weergeven. 

o Indien het scherm minder dan 15 vermeld, voeg dan 5 kg zout per 10.000 liter water teneinde 

de TDS te verhogen met ongeveer 500 ppm. 

7. Draai de ionisatie controle op MAX-Start up. 

8. Laat het systeem 1 uur per 1.000 liter werken, teneinde residuele ontsmettingsmiddelen op te 

bouwen**. Bijvoorbeeld: laat een zwembad met een capaciteit van 50.000 liter gedurende 50 uren 

non-stop werken. 

o Controleer het koperniveau. Eenmaal de minimum waarde van 0.2 ppm koper bereikt is, 

schakel dan over naar de AUTO modus.  

o Indien u het minimum niveau van 0,2 ppm koper niet bereikt hebt, laat het systeem dan 

werken voor een bijkomende 24 uren en controleer de koperniveaus opnieuw. Herhaal dit 

totdat u het minimum niveau bereikt hebt. 

9.    Eenmaal dat u het gewenste koperniveau bereikt hebt, verminder de ionisatie controle tot “7” als 

een uitgangspunt. 
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10.  Stel uw tijdklok op 1 uur werkingstijd per 10.000 liter water in. Dit zijn onze standaard 

werkingsinstellingen maar deze kunnen variëren naargelang de omgeving, het aantal zwemmers 

en de kwaliteit van de binnenkant van het zwembad. 

11. Schakel de AUTO/OFF/MANUAL schakelaar tot de AUTO instelling. 

12. Geniet van uw zwembeurt in Euroswim fris water. 

OPMERKING: MEET DE pH-WAARDE EN PAS DEZE EVENTUEEL AAN, 8 UREN VOOR DE 

CONTROLE VAN DE KOPERNIVEAUS. EEN HOGE WAARDE VAN DE Ph ZAL U NIET TOELATEN 

DE JUISTE KOPER WAARDE AF TE LEZEN. 

o GEBRUIK GEEN STABILISATOR 

o GEBRUIK GEEN BROOM BESTANDDELEN 

o GEBRUIK GEEN VLOKMIDDELEN 

o GEBRUIK GEEN NATRIUMCARBONAAT 

 

o GEBRUIK GEEN KORRELVORMIGE 

CHLOOR 

o GEBRUIK GEEN ONOPGELOSTE 

CHEMISCHE STOFFEN 

o GEBRUIK GEEN ZEOLIET 

 

 

5.2 Zoutwater aanpassing – Opstarten  

 

Zoutwater zwembaden hebben een zeer hoog gehalte aan TDS. Dit gehalte kan tot 4.000 ppm bedragen 

en in sommige gevallen zelfs veel meer. De definitie van fris water is een TDS met minder dan 1.500 ppm 

en in sommige gevallen een zoutgehalte van minder dan 1.000 ppm. Deze cijfers verschillen over de 

gehele wereld en elke milieuagentschap vertoont lichte verschillen. 

Het water in uw zwembad is in eenvoudige termen de brandstof voor uw ontsmettingsmiddel. 

De Euroswim heeft zwembadwater nodig met een lage TDS-waarde (fris water). 

Om een zoutwater zwembad om te vormen tot een fris water zwembad moeten we de bestaande TDS 

niveaus verdunnen ter hoogte van de Environment fris water parameters: 1,000-1,500 ppm. 

De enige methode om het TDS-gehalte te verlagen bestaat er in het zwembadwater te verdunnen met fris 

water. 

Vergewis er u van het Euroswim ES-3 systeem geïnstalleerd te hebben, volgens de richtlijnen van de 

montage handleiding. 

1. Breng een monster van uw zoutwater zwembad en vraag hen de TDS te testen. 

2. Bereken de hoeveelheid zoutwater welke afgevoerd moet worden teneinde de TDS-waarde te 

verlagen tot een waarde van 1.500 ppm. Bijvoorbeeld: indien de TDS een waarde heeft van 4.500 

ppm, zult u twee derde van het zoutwater moeten afvoeren en vervangen met fris kraantjeswater 

(of om het even welke friswater bron). 

3. Vraag eerst het advies van een zwembadbouwer, vooraleer u zeer grote hoeveelheden water van 

uw zwembad afvoert.  

4. Raadpleeg nu sectie 5.1 voor de inbedrijfname. 

GELIEVE VOORGAANDE PAGINA TE RAADPLEGEN VOOR PRODUCTEN WELKE U IN UW ZWEMBAD 

NOOIT ZULT GEBRUIKEN 
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6. ONDERHOUD 
 

Het Euroswim ES-3 vereist zeer weinig onderhoud. De koper/zilver elektrodes zijn verbruiksartikelen en 

vereisen een periodische vervanging. 

De ultrasoon kamer is onderhoudsvrij. 

De oxidatieplaten zijn zelfreinigend. Indien u voortdurend werkt met een hoog pH gehalte, kan kalk zich 

ophopen op de platen, wat de levensduur van de platen zal verminderen. 

 

6.1 Zekering 

Vervanging van de zekering: 240 volt, 10 amp, trage smelting. 

OPMERKING: Er bestaat een risico voor een elektrische schok, brand en schade aan het systeem 

bij de installatie van een zekering met een verkeerd formaat. 

6.2 Vervanging van de elektrodes 

 

o De koper/zilver elektrodes zijn verbruiksartikelen en dienen periodisch vervangen te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o OPMERKING: GEBRUIK ENKEL ORIGINELE EUROSWIM ELEKTRODES EN WISSELSTUKKEN. 

 

o EUROSWIM ZAL NIET VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR HET RENDEMENT EN DE 

EFFICIËNTIE WANNEER GEEN ORIGINELE WISSELSTUKKEN EN VERBRUIKSARTIKELEN GEBRUIKT 

WORDEN. 

 

 

o De levensduur van de elektrodes is afhankelijk 

van vele factoren zoals bv. het gebruik van het 

zwembad, de waterbalans, vuiligheid en ander 

afval dat zich in het zwembad heeft opgestapeld. 

 

o Indien u gewaar wordt van een ongelijkmatige 

slijtage op de elektrodes welke het resultaat kan 

zijn van turbulentie en waterstroom door de natte 

cel behuizing, kunt u de elektroden verwijderen 

van de natte cel behuizing, draaien over een 

hoek van 180° en terug plaatsen in de cel. 

 

De elektrodes dienen vervangen te worden 

vooraleer ze volledig verdwenen zijn.  
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o VERVANGINGSELEKTRODES KUNNEN AANGEKOCHT WORDEN VIA ONZE WEBWINKEL MET DE 

ONDERSTAANDE LINK 

 

www.enviroswim.com/buy-now 

 

6.3 Oxidatieplaten - reiniging 

 

o Platen dienen gereinigd te worden indien de platen en de sensor sporen van kalk vertonen of indien het 

systeem niet in de mogelijkheid is de “15” aan te duiden of indien het oxidatiescherm fluctueert. 

 

o Schubvorming op deze platen toont aan dat het pH gehalte een hoge waarde vertoont heeft gedurende lange 

periodes (meer dan 7,6). 

 

  

 
 

o Schubben kunnen verwijderd worden door zachtjes met een houten of plastieken voorwerp erover te wrijven. 

Zorg ervoor dat u de plastieken afscheiders niet beschadigd.  

o Eenmaal de schubben verwijderd zijn, reinig de platen door ze onder te dompelen in een water/zoutzure 

oplossing met een gehalte van 75/25% water/zoutzuur.  

o Laat de platen niet voor lange periodes in de oplossing – 3 minuten zou moeten volstaan. 

 
o Zie enviroswimpoolschool.com 

 

o Gebruik nooit metalen voorwerpen om de platen te reinigen. Dit zal de deklaag van de plaat beschadigen. 

 

o ONTHOUD: Voeg altijd zuur toe aan water. Voeg nooit water toe aan een zuuroplossing. 

 

o CALCIUM SPOREN OP DE PLATEN LATEN, ZAL DE LEVENSDUUR VAN DE PLATEN VERMINDEREN 

 

o OPMERKING: GEBRUIK ENKEL ORIGINELE EUROSWIM ELEKTRODES EN WISSELSTUKKEN. 

   

Gelieve te controleren dat de volgende zaken 

correct zijn: 

o TDS in het bereik van 1.000 – 

1,500ppm. 

o Alle verbindingen zijn correct. 
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o EUROSWIM KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET RENDEMENT OF DE 

DOELMATIGHEID VAN HET SYSTEEM INDIEN NIET ORIGINELE WISSELSTUKKEN OF 

VERBRUIKSARTIKELEN WORDEN GEBRUIKT. 

 

o IN GEVAL VAN VERVANGING VAN DE OXIDATIEPLATEN, KUNNEN DEZE AANGEKOCHT WORDEN IN 

ONZE WEBWINKEL WAARVAN DE E-LINK HIER ONDER VERMELD 

 

www.enviroswim.com/buy-now 

 

6.4 Kopertest  

 

o OPMERKING: een HOGE pH-waarde zal uw kopertest resultaten vervalsen.  

 

o Vergewis er u van dat de pH-waarde lager is dan 7.4 voor de uitvoering van de kopertest. 

 

o We bevelen ten sterkste aan dat u gebruik maakt van de test kit en de aanwijzingen geleverd met uw 

Euroswim system. 

 

o Koperniveaus 0.2 - 0.4ppm. 

 

o Vergewis er u van dat de pH waarde zich binnen de gestelde limietwaarden bevindt, 24 uren vooraleer u 

een monster van het zwembadwater in een zwembad winkel laat testen.  

 

o De aanwezigheid van zilver in het water, kan eveneens aanleiding geven tot een verkeerd resultaat. 

Wanneer u de meegeleverde test kit gebruikt, vergewis u ervan dat u naar beneden kijkt als u het 

proefbuisje vergelijkt met de kleurenkaart. 

 

o Indien u een koper waarde afleest groter dan 0,4 ppm, stel dan de ionisatie controle op 0 (UIT). 

 

o Enkel als het koperniveau een waarde vertoont van 0,3 of minder, zet u de ionisatie controle terug op AAN. 

 

o In normale werkomstandigheden zal uw ionisatie controle niet permanent op “MAX START UP” staan. 

Gelieve met ons contact op te nemen indien u het systeem op deze instelling zet. Laat nooit deze instelling 

staan voor meer dan 7 dagen, tenzij u met een van onze techniekers het geval bespreekt. 

 

o NOTE: Enviroswim kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor hoge waardes van het koperniveau. 
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EEN VERVANGING VAN DE KOPERTEST KIT KAN AANGEKOCHT WORDEN OP DE WEB SHOP 

WAARVAN DE LINK HIERONDER IS VERMELD 

 

 

www.enviroswim.com/buy-now 
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6.5 Aanpassing en onderhoud van de waterkwaliteit 

 

Waterbalans is van toepassing op gezuiverde zwembaden. Dit is een industriële norm. 

BELANGRIJK: een HOGE pH-WAARDE BEÏNVLOEDT DE WERKZAAMHEID VAN OM HET EVEN WELK 

ONTSMETTINGSMIDDEL. 

Bijvoorbeeld: met een pH-waarde van 8.0 is chloor slechts voor 3% werkzaam, terwijl een pH van 7.0 de 

werkzaamheid doet stijgen tot 75%. 

 Ideaal bereik Meeting Aanpassing 

Alkaliniteit 60-150 ppm Zwembadwinkel, test kit 

Frequentie: 3 per maand 

Verhoging bereik door toevoeging van 

natriumbicarbonaat. Alkaliniteit verhoger. 

 

pH-waarde 7.0 – 7.2 Zwembadwinkel, test kit 

Frequentie: 7-14 dagen 

Verlaging door toevoegen van zoutzuur. 

Verhoging door toevoeging van 

natriumbicarbonaat. Alkaliniteit verhoger. 

 

Water Hardheid 170 – 250 ppm Zwembadwinkel 

Frequentie: 3 per maand 

 

 

De aangeven test frequenties zijn enkel aanbevelingen voor een middelmatig gebruik van familiale zwembaden. 

OPMERKING: Altijd zuur toevoegen in water. Nooit water in een zuuroplossing 

6.6 Overwintering van het zwembad  

 

De overwintering van een zwembad verzorgd met Euroswim, is een domein waar zeer grote besparingen kunnen 

gemaakt worden. Vanaf het ogenblik dat het water te koud is om te baden, kan de dagelijkse werking van de 

Euroswim pomp beperkt worden teneinde het verbruik van elektriciteit te verminderen welke een van belangrijkste 

werkingsonkosten van het zwembad is. 

De uiteindelijke werkingstijd tijdens de overwintering is afhankelijk van de omgeving. De pomp dient de nodige tijd 

te hebben om alle vuiligheid en organische bestanddelen in water, te filteren. 

Veel zwembad eigenaars kunnen de werkingstijd verminderen tot slechts een paar uur per week. Anderen, bij wie 

hun zwembad bijvoorbeeld omringd is door bomen (vallende bladeren), hebben meer tijd nodig voor de oxidatie en 

het filteren van alle vuiligheid.  

Het residuele koper en zilver, zal zich bekommeren over de algen en de bacteriën, daar het residu permanent 

werkzaam is (24/7) onafgezien van de werkingstijd van de pomp. Het is daarom belangrijk gedurende de winter het 

evenwicht van de pH-waarde en het koperniveau te onderhouden. Daarmee verzekert u een maximum rendement 

van de ionen en vermijd u  een mogelijke overdosis van het koper en het zilver met als gevolg een voortijdige 

slijtage. 

Gedurende de overwintering: stel de oxidatie in op het maximum (15), daar de oxidatie nodig is om de vaste 

zwevende deeltjes in het water te behandelen. Ledig het zwembad indien nodig teneinde de opbouw van sediment 

te verhinderen, welke vlekken met zich meebrengt en aldus een langere werktijd van het systeem zal vergen. 
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Opmerking: om zeker te zijn van een precieze meting van het koper, dient het zwembadwater, op het ogenblik van 

het nemen van een test monster, een pH-waarde te hebben lager dan 7,5 met een voorkeur voor een waarde van 

7,3. Een te hoge pH-waarde zal een verkeerde aflezing geven van het koper (lager dan de werkelijke).  

Volgt u deze richtlijnen, dan bespaart u een hoop geld en hebt u de waarborg van een prima zwembad voor de 

volgende zomer. 

7. PROBLEMEN OPLOSSEN 

 

 

 

 

Symptoom Mogelijke oorzaken Oplossing 

 

Gesprongen 

zekering 

o Overdreven stroom van de pomp 

o Onverdunde chemicaliën in het 

zwembad of de afschuimer korf 

o Oxidatieplaten vertonen een 

kortsluiting 

o Interne elektrische fout 

 

o Controleer de pomp. 

o Schakel de stuurkast uit. Vervang de 

zekering en laat zuiver water door het 

systeem stromen vooraleer de stuurkast 

terug aan te schakelen.  

o Controleer de aanwezigheid van 

zichtbare kortsluitingen in de natte cel en 

maak hem schoon 

o Contacteer Enviroswim 

 

Het koperniveau  

is te laag 

o Lage geleidbaarheid (TDS) 

o Koper/zilver elektrodes afgesleten 

o Het bad of het systeem lekt 

o Schubvorming op de elektrodes 

o Het systeem werkt niet lang genoeg 

o Ionisatie is te laag 

o pH-waarde staat hoog 

 

o Verhoog TDS tot 1,000-1,500ppm 

o Plaats een nieuwe elektrode kit 

o Herstel het lek 

o Staafjes reinigen – waterbalans 

aanpassen 

o Verhoog de werkingstijd 

o Verhoog de ionisatie zetting 

o Aanpassen van pH naar correcte waarde 

 

Overdreven 

schubvormig op de 

oxidatie platen 

 

o pH-waarde staat te hoog 

o Hoge waarde aan calcium 

(waterhardheid) in het zwembad water 

 

o pH aanpassen tot een correct niveau 

o Verdun het zwembadwater met fris water 

 

Troebel water 

o Onvoldoende werkingstijd 

o Gebrekkige waterbalans 

o Oxidatieplaten vertonen een 

overdreven schubvorming 

o Overmatig gebruik 

o Verhoog de werkingstijd 

o Water aanpassen aan een correct niveau 

o Reinig de oxidatieplaten 

o Manueel beheer van het zwembad 

tijdens het zwemmen 

 

Algen in het 

zwembad 

o Laag koperniveau 

o Fosfaat in het water 

o Gebrekkige watercirculatie 

o pH staat te hoog 

o Verhoog de werkingstijd of de 

ionisatiezetting 

o Fosfaat behandeling is vereist 

o Controleer/zuiver de afschuimer box. 

Vergewis er u van dat de pomp correct 

werkt en niet op een lage snelheid als 

een variabele snelheid gevraagd is 

o pH aanpassen tot een correct niveau 

Symptoom Mogelijke oorzaken Oplossing 
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De Euroswim controle box beschikt over twee ventilatoren. Deze bevinden zich op elk uiteinde van de controle box. 
Van tijd tot tijd, vergewis er u van dat ze niet geblokkeerd zijn. Indien dit het geval is, reinig de ventilatoren met een 
zachte borstel (bijvoorbeeld een tandenborstel). 

 

VOOR MEER INFORMATIE ZIE 

enviroswimpoolschool.com 

Storingsmodus Mogelijke oorzaken Oplossing 

 

Oxidatie scherm 

 

TP 
 

Oververhitting van 

de controle 

eenheid. 

Thermische 

activiteit is 

uitgeschakeld. Om 

schade te 

vermijden, zal de 

eenheid afsluiten. 

 

o Overdreven laag TDS 

o Luchtstroom ventilatoren zitten vast 

o De eenheid bevindt zich in een ruimte 

met onvoldoende ventilatie 

o Heersende temperatuur is overdreven 

o Verhoog TDS tot 1,000 - 1,500ppm 

o Verwijder de blokkage  

o Verplaats de installatie naar een ruimte 

met een adequate ventilatie 

o Eenmaal de heersende temperatuur 

daalt, zal het systeem terug werken. 

Indien niet, contacteer Euroswim. 

 

Oxydatie scherm 

 

Pb 
 

De stroom bereikt 

de oxidatieplaten 

niet meer 

 

o Lucht in het systeem 

o Een onvoldoende waterstroom 
o Calcium sporen op de oxidatieplaten of 

sensor 

 

 

o Controleer op lekken en repareer de 

pomp 

o Controleer/zuiver de filter, de afschuimer 

box, de pompmand. Vergewis er u van 

dat de pomp correct werkt 

o Verhoog de snelheid indien u een pomp 

gebruikt met variabele snelheid 

o Reinig oxidatieplaten en sensoren 

 

Oxidatie scherm 

 

OL 
 

De stroom bereikt 

de oxidatieplaten  

niet meer  

o Overdreven TDS (meer dan 2.500 ppm) 

o Onverdunde chemicaliën werden aan 

de afschuimer toegevoegd 

o Kortsluiting ter hoogte van de oxidatie 

connecties of platen  

o Kortsluiting ter hoogte van de ionisatie 

connecties of elektrodes 

 

o Verdun het badwater teneinde een TDS 

te bekomen lager dan 1.500 ppm 

o Laat zuiver water door het systeem 

vloeien vooraleer het systeem terug aan 

te schakelen 

o Verwijder de kortsluiting 

o Verwijder de kortsluiting 
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8. SPECIFICATIE, EIGENSCHAPPEN en WAARBORG  
 

8.1 Specificaties  

o Enviroswim T.D.S. werkingsparameters: 1,000-1,500ppm. 

o Enviroswim aanbevolen koperniveaus: 0.2-0.4ppm. 

o Enviroswim ES-3 systeem ontsmettingsmiddelen zwembaden tot een volume van 100.000 liters. 

o Enviroswim werkingstijd – 1 uur per 10,000 liter (afhankelijk van de omgeving). 

o Enviroswim werd getest en voldoet een de eisen CISPR 14 Electromagnetic Compatibility. 

o Enviroswim werd getest en voldoet een de eisen van de Europese Gemeenschap. 

o Elektrische vereisten 220/240 volt ac 10 amp GPO. 

o Het elektrisch verbruik is ongeveer 200 watt +/- 20%. Dit is afhankelijk van het geleidend vermogen van het 

water. 

8.2 Eigenschappen 

 
 
 
 
 

 

 

Type Standard Beschrijving 

 

Elektrisch 

 

AS/NZS 3136 

 

Elektrische uitrusting voor Spa en zwembaden 

 

 

 

EN 55014-2 

EN 61000-3-2 

EN 61000-3-3 

 

 

Elektromagnetische comptabiliteit 

 

Scheikundig 

 

 

 

 

Goedkeuring van de Australian Pesticides and Veterinary      

Medicines Authority nr. 58847 

 

 

Doelmatigheid 

 

 

      NATA accreditatie 

      NSF/ANSI 50 

 

 

Goedgekeurd als een hybride systeem door het National 

Sanitization Foundation (USA) Cert# 4D640-02 

 

  

NZS5826 

 

Nieuw-Zeelandse waterkwaliteitstandaarden 

 

 

HSO 

 

  

NZ Drinkbaar water standaard 2005 
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8.3 Waarborg 

Het Enviroswim systeem heeft een twee jaar vervangingsgarantie op de controle box 
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8.4 Contact Informatie 

 

Watertech Services International 

PO Box 5835 

GCMC Bundall 

Queensland 9726 

 

Support enviroswimpoolschool.com 

General info@enviroswim.com 

 

Phone 1300 888 457 

Overseas info@enviroswim.com 
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9. ZWEMBADWINKELS EN INFORMATIE VOOR DE TECHNIEKER 
 

Indien u gebruik maakt van een zwembadwinkel of van een technieker voor het onderhoud van uw 

zwembad, gelieve hem zeker deze pagina te geven. 

DIT IS GEEN ZOUTWATER CHLOORBEHANDELING 

MEER INFORMATIE VINDT U OP enviroswimpoolschool.com 

Of contacteer ons op het nummer 1300 888 457 

WERKINGSPARAMETERS 

o Totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) 1,000 – 1,500ppm 

 

o Koper       0.2 – 0.4ppm 

 

o Werkingstijden     1 uur per volume van 10.000 liter water tijdens het zwemseizoen 

Indien u een pomp met een variabele snelheid gebruikt, dan moet 

deze werkingstijd eventueel verhoogd worden.  

Eenmaal het seizoen voorbij is, vermindert u de werkingstijd met 

50%. 

 

o Oxidatie aanbevolen niveau  0.0 – 0.5ppm 

Het oxidatie niveau kan getest worden door gebruik te maken van de standaard chloor test kit  

    

Opmerking: de chloor test kit leest de Redox of het oxidatie potentieel van het water, welke een combinatie 

kan zijn van chloor, zuurstof en andere oxidatiemiddelen in het water. 

 

Alle zwembaden vereisen een waterbalans in evenwicht om de binnenkant van het zwembad te 

beschermen, aan de zwemmers een degelijk comfort te geven en de doeltreffendheid van de 

ontsmettingsmiddelen te verzekeren.  

o pH-waarde   7.0 -7.4  

 

o Totale alkaliniteit   60-150ppm 

 

o Waterhardheid (calcium) 170 -250ppm 
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BELANGRIJK: EEN HOGE pH-WAARDE BEÏNVLOEDT DE DOELMATIGHEID VAN DE 

ONTSMETTINGSMIDDELEN. 

Voorbeeld: chloor heeft slechts een werkzaamheid van 3% met een pH-waarde van 8.0 vergeleken met 

een werkzaamheid van 75% met een pH waarde van 7.0. 

OPMERKING: MEET DE pH-WAARDE EN PAS DEZE EVENTUEEL AAN 8 UREN VOOR DE 

CONTROLE VAN DE KOPERNIVEAUS. EEN HOGE WAARDE VAN DE pH ZAL U NIET TOELATEN 

DE JUISTE KOPER WAARDE TE LEZEN. 

o GEBRUIK GEEN STABILISATOR 

o GEBRUIK GEEN BROOM BESTANDDELEN 

o GEBRUIK GEEN VLOKMIDDELEN 

o GEBRUIK GEEN NATRIUMCARBONAAT 

 

o GEBRUIK GEEN KORRELVORMIGE 

CHLOOR 

o GEBRUIK GEEN ONOPGELOSTE 

CHEMISCHE STOFFEN 

o GEBRUIK GEEN ZEOLIET 

 
 


