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1 Aanwijzingen voor de lezer
Dit bedieningsvoorschrift ondersteunt u bij het succesvol en soepel gebruik van het elektrolysesysteem MINICHLORGEN, dat hierna kortweg
"de installatie" wordt genoemd.
Het bedieningsvoorschrift voor het elektrolysesysteem MINICHLORGEN
moet te allen tijde beschikbaar zijn bij de installatie en moet worden gelezen en toegepast door elke persoon die met werkzaamheden aan de installatie is belast. Deze omvatten onder andere:

1.3 Uitleg van waarschuwingstekens
Waarschuwingstekens symboliseren de aard en bron van een dreigend
gevaar:
Waarschuwingsteken

Soort gevaar

n Het installeren
n De bediening en oplossen van storingen tijdens gebruik

Algemene gevaarlijke punten

n De instandhouding (service, onderhoud, reparatie)
n Het transport

Gevaar van stroomschokken

1.1 Algemene gelijke behandeling
In dit bedieningsvoorschrift wordt alles gericht geschreven naar de gebruiker en/of operator van de pomp, mannelijk of vrouwelijk. De tekst
wordt neutraal weergegeven. Dit dient ervoor om de teksten duidelijk
leesbaar te houden. Mannen en vrouwen worden altijd in de gelijke vorm
aangesproken. We vragen om begrip hiervoor.

1.2 Uitleg van de signaalwoorden

Gevaar van schade aan machine of beïnvloeden van de functie
Tab. 2: Uitleg van waarschuwingstekens

In dit bedieningsvoorschrift worden verschillende signaalwoorden in
combinatie met waarschuwingstekens gebruikt. Signaalwoorden verduidelijken de zwaarte van de mogelijke verwondingen bij negeren van het
gevaar:
Signaalwoord

Explosiegevaar

Betekenis

1.4 Herkenning van de waarschuwingstekens
Waarschuwingstekens moeten behulpzaam zijn om gevaar te herkennen
en nadelige gevolgen te vermijden.
Zo wordt een waarschuwingsteken herkend:

GEVAAR!

Betekent een onmiddellijk dreigend gevaar. Bij
het niet opvolgen van de aanwijzingen dreigt
dood of zware verwonding.

WAARSCHUWING!

Betekent een mogelijk gevaarlijke situatie. Bij het
niet opvolgen van de aanwijzingen kunnen zware
verwondingen of dood volgen.

VOORZICHTIG

Betekent een mogelijk gevaarlijke situatie. Bij het
niet opvolgen van de aanwijzingen kunnen lichte
verwondingen of schade aan producten het
gevolg zijn.

AANWIJZING

Is een veiligheidsaanwijzing welke bij het niet
opvolgen ervan gevaar voor de machine, het
apparaat en het functioneren ervan oplevert.

Waarschuwingsteken

Signaalwoord

Beschrijving van het gevaar.
Consequenties bij het niet opvolgen.

ð De pijl kenmerkt een voorzorgsmaatregel die in acht genomen
moet worden om het gevaar af te wenden.

Tab. 1: Uitleg van de signaalwoorden
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1.5 Herkenning van de behandeling van de instructies

1.8 Instructie- en trainingshulp

Zo worden handelingsacties gekenmerkt:

Als exploitant bent u verplicht het bedienend personeel te informeren of
te instrueren over de bestaande wettelijke voorschriften en voorschriften
ter voorkoming van ongevallen, evenals over de bestaande veiligheidsuitrusting op de installatie. Er moet rekening worden gehouden met de verschillende beroepskwalificaties van de medewerkers. Het bedienend personeel moet de instructie hebben begrepen en er moet op worden
toegezien dat de instructie in acht worden opgenomen.

ü

Een actie van handelen moet nageleefd worden voordat met de handelingsstappen begonnen mag worden.

Zo worden handelingsaanwijzingen gekenmerkt:

è Enkele handelingsstap waarna geen andere stappen volgen.

1. Eerste handelingsstap in een te volgen handeling.

Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat uw personeel op een veiligheidsbewuste en risicobewuste manier werkt. Dit moet regelmatig
worden gecontroleerd. Als exploitant moet u daarom de deelname van
elke medewerker schriftelijk laten bevestigen.

2. Tweede handelingsstap in een te volgen handeling.
4 Resultaat van de gevolgde handelingsstappen.

ü

De handeling is afgesloten, het doel is bereikt.

Op de volgende pagina's vindt u voorbeelden van trainingsonderwerpen
en een formulier voor de bevestiging van deelname aan de training als
kopieersjabloon.

1.6 Informatie over auteurs- en octrooirechten
Dit bedieningsvoorschrift moet vertrouwelijk worden behandeld. Het
moet alleen toegankelijk worden gemaakt voor bevoegde personen. Het
mag alleen met schriftelijke toestemming van Lutz-Jesco GmbH aan derden ter beschikking worden gesteld.
Alle documenten zijn beschermd in de zin van het auteursrecht. Het doorgeven en de vermenigvuldiging van documenten, ook in uittreksels, alsmede het gebruik en de mededeling van de inhoud ervan is niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt toegestaan. Overtredingen
zijn strafbaar en verplichten tot schadevergoeding. Alle rechten om octrooirechten uit te oefenen zijn voorbehouden aan Lutz-Jesco GmbH.

Als er na de overdracht van de installatie aan de exploitant nog steeds behoefte is aan verdere training van het bedienend personeel, neem dan
contact op met Lutz-Jesco GmbH.

1.9 Voorbeelden van trainingsonderwerpen
Inzake veiligheid:
n Voorschriften voor het voorkomen van ongevallen
n Algemene veiligheidsaanwijzingen
n Maatregelen in geval van nood
n Veiligheidsinstructies voor de bediening

1.7 Aanwijzingen voor de gebruiker

n Veiligheidsvoorzieningen

Het bedieningsvoorschrift is een essentieel onderdeel van het MINI
CHLORGEN-elektrolysesysteem. De exploitant moet ervoor zorgen dat het
bedienend personeel kennis neemt van deze richtlijnen.
Het bedieningsvoorschrift moet door de exploitant worden aangevuld met
bedieningsinstructies op basis van de nationale voorschriften ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van het milieu, met inbegrip van
informatie over toezichthoudende taken en over het in aanmerking nemen van speciale operationele kenmerken, bijvoorbeeld met betrekking
tot de werkorganisatie, de werkprocessen en het betrokken personeel.

n Betekenis van symbolen en labels

Inzake bediening:
n Omgang met de bedieningselementen
n Oplossen van operationele storingen
n Interpretatie van storingsindicaties

Inzake reparatie- en onderhoudsvoorschriften:
n Inspectie/test van de installatie
n Reiniging van de installatie en vervangen van reserveonderdelen

Naast het bedieningsvoorschrift en de in het land van gebruik en op de
plaats van gebruik geldende bindende voorschriften ter voorkoming van
ongevallen moeten ook de erkende technische voorschriften voor veilig
en vakkundig werken in acht worden genomen.
De exploitant van het MINICHLORGEN-systeem mag zonder toestemming
van Lutz-Jesco GmbH geen wijzigingen, uitbreidingen of ombouw van het
MINICHLORGEN-systeem uitvoeren die de veiligheid kunnen schaden! Dit
geldt ook voor de inbouw en instelling van veiligheidsvoorzieningen.
De gebruikte reserveonderdelen moeten voldoen aan de door Lutz-Jesco
GmbH gestelde technische eisen. Dit is altijd gegarandeerd met originele
reserveonderdelen. Gebruik alleen getraind of geïnstrueerd personeel.
Leg duidelijk de verantwoordelijkheden van het personeel vast voor het
bedienen, het onderhoud en de reparatie.

© Lutz-Jesco GmbH 2022
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2 Veiligheid
2.1 Algemene waarschuwingen

en reparaties,
n Gevaar voor personen,

De volgende waarschuwingen moeten behulpzaam zijn risico's uit te sluiten welke tijdens de omgang met het apparaat kunnen ontstaan. De acties voor afwending van het gevaar gelden altijd, onafhankelijk van concrete maatregelen.

n Gevaar voor het milieu door lekkage van gevaarlijke stoffen.

Veiligheidsaanwijzingen die voor gevaar waarschuwen en bij specifieke
activiteiten of situaties gelden, worden weergegeven in de betreffende
hoofdstukken hierna.

Naast de veiligheidsvoorschriften in deze bedieningshandleiding gelden
nog andere veiligheidsregels die u in acht moet nemen:

2.3 Veilig werken

n Voorschriften voor het voorkomen van ongevallen;
n Veiligheids- en bedrijfsregels;

GEVAAR!

n Milieubepalingen;

Levensgevaar door stroomschokken!

n Geldende normen en wetten.

Onderdelen die onder spanning staan, kunnen tot de dood leiden.

2.4 Persoonlijke beveiligingsuitrusting

ð Zorg ervoor dat de netspanning is uitgeschakeld voordat u de deur
van de schakelkast opent.

GEVAAR!
Levensgevaar door explosie!

Afhankelijk van de mate van gevaar van de vloeistof en de soort van de
uit te voeren werkzaamheden moet overeenkomstige beschermende uitrusting gedragen worden. Informatie over welke bescherming benodigd
is, wordt in de voorschriften ter voorkoming van ongevallen aangegeven
en in de veiligheidsbladen van de betreffende vloeistoffen.
De volgende beveiligingsuitrusting is benodigd:

Bij toepassing van apparaten zonder ATEX-certificering in explosie-gevaarlijke omgeving kunnen explosies ontstaan en dodelijke
verwondingen tot gevolg hebben.

Benodigde beveiligingsuitrusting

ð Gebruik het apparaat nooit in een explosie-gevaarlijke omgeving.

Veiligheidsbril

GEVAAR!
Beschermende kleding

Verhoogd gevaar op ongevallen door onvoldoende
personele kwalificatie!
Het product en het toebehoren mogen alleen door voldoende
gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, bediend en
onderhouden. Niet voldoende scholing verhoogd het gevaar op
ongevallen.

Beschermende handschoenen

ð Stel vast dat alle activiteiten alleen door overeenkomstig

Tab. 3: Benodigde beveiligingsuitrusting

gekwalificeerd personeel uitgevoerd mogen worden.

ð Voorkom dat onbevoegde personen toegang tot de installatie

Draag beveiligingsuitrusting bij de volgende gebeurtenissen:

hebben.

n Inbedrijfstelling,
n Alle werkzaamheden aan gasdragende installatieonderdelen,

2.2 Gevaren door het niet opvolgen van de
veiligheidsvoorschriften

n Buiten bedrijfstelling,
n Onderhoudswerkzaamheden,
n Verwijdering.

De niet-nakoming van de veiligheidsaanwijzingen kan zowel een gevaar
voor personen, als voor het milieu en de pomp/installatie betekenen.
Per geval kan dit concreet betekenen:
n Weigeren van belangrijke functies van het apparaat en de bijbehoren-

de installatie,
n Het niet uitvoeren van voorgeschreven methodes voor het onderhoud

6
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2.5 Personele kwalificaties

2.5.4 Activiteiten van het personeel

Alle werkzaamheden aan of met het apparaat vereisen specifieke kennis
en vaardigheden van het personeel.

De hierna volgende tabel kan gebruikt worden om aan te geven welk personeel toewijzing krijgt voor de desbetreffende activiteiten. Alleen personen die over de geschikte kwalificaties beschikken, mogen deze activiteiten uitvoeren!

Iedereen die met het apparaat werkt, moet aan de volgende voorwaarden
voldoen:
n Deelname aan vakgerichte trainingen welke door de exploitant worn
n
n
n
n

n

den aangeboden;
Persoonlijk geschikt zijn voor de respectievelijke activiteiten;
Toereikend gekwalificeerd zijn voor de te verrichten activiteiten;
Volledig op de hoogte zijn van de behandeling van het apparaat;
Kennis nemen van de veiligheidsvoorzieningen en de werking van het
apparaat;
Kennis nemen van dit bedieningsvoorschrift, in het bijzonder van de
veiligheidsaanwijzingen en de hoofdstukken die voor de activiteit relevant zijn,
Kennis nemen van de basisvoorschriften voor een veilige werkomgeving en ongevallenpreventie kennen.

In principe moeten alle personen één van de volgende minimale kwalificaties bezitten:
n Geschoolde vakkracht die zelfstandige werkzaamheden aan het ap-

paraat kan verrichten,
n Toereikende instructies om onder toezicht en begeleiding van een geschoolde vakkracht werkzaamheden aan het apparaat uit te voeren.

Kwalificatie

Activiteiten

Vakpersoneel

n Installatie
n Vloeistofzijdig installeren
n Inbedrijfstelling
n Buiten bedrijf stellen
n Storingen oplossen
n Onderhoud
n Repareren
n Afvoer van afval

Elektromonteur

n Elektrisch installeren
n Elektrische storingen oplossen
n Elektrisch repareren

Geïnstrueerde
personen

n Opslag
n Transport
n Besturing

Tab. 4: Personele kwalificaties

In deze bedieningsvoorschrift worden de volgende gebruikersgroepen
verdeeld:

2.5.1 Vakpersoneel
Vakpersoneel is op grond van geschoolde vakopleiding, kennis en ervaring evenals kennis over de relevante bepalingen in staat om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren en de mogelijke gevaren zelfstandig te
herkennen en te vermeiden.

2.5.2 Elektromonteur
Elektromonteur is op grond van geschoolde vakopleiding, kennis en ervaring evenals kennis over de relevante bepalingen en regelgeving in staat
om de opgedragen werkzaamheden aan elektrische installaties uit te
voeren en de mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen en te vermijden.
Het personeel is speciaal opgeleid voor de werkomgeving, waarin de
werkzaamheden uitgevoerd worden, en kent alle normen en regelgeving.
Er moet voldaan worden aan alle normen, regels en eisen welke lokaal
gelden ter voorkoming van ongevallen.

2.5.3 Geïnstrueerde personen
De geïnstrueerde personen worden onder toezicht gesteld door de exploitant die deze taken overdraagt en mogelijke gevaren bij onvakkundig
handelen verduidelijkt.
De geïnstrueerde persoon heeft aan alle vakgerichte trainingen deelgenomen die door de exploitant zijn aangeboden.

© Lutz-Jesco GmbH 2022
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3 Doelmatig gebruik
3.1 Aanwijzing voor productaansprakelijkheid

3.3 Chemische specificatie van natriumchloride

Door het niet doelmatig gebruiken van het apparaat kan het functioneren
en de voorziene bescherming geschaad worden. Dit heeft verlies van alle
aansprakelijkheid op vorderingen tot gevolg!

Het MINICHLORGEN systeem is ontworpen voor gebruik met droog kristallijn / grofkorrelig zout. Met het oog op de prijs kan zout in grote hoeveelheden of met pallethoeveelheden worden gekocht. Wanneer u zout
bestelt bij uw leverancier, geef dan altijd het gewenste merk of de specifieke kwaliteit aan, zodat u in het onwaarschijnlijke geval van een tekort
aan voorraad altijd een gelijkwaardige kwaliteit zout krijgt. Wij adviseren
u om eerst een (gereinigd) fijn grindbed in de zoutoplossingstank te
plaatsen alvorens u zeer zuiver gedroogd ingedampt zout (Pure Vacuum
Dried, PVD) gebruikt.

Let op dat in de volgende gevallen de aansprakelijkheid op de bediener/
gebruiker overgaat:
n Het apparaat wordt op een zodanige manier toegepast welke niet

n
n
n
n
n
n
n
n

overeenkomt met het bedieningsvoorschrift, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, bedieningsaanwijzingen en het hoofdstuk 3
“Doelmatig gebruik”,
De informatie voor inzet- en omgevingsvoorschriften (zie hoofdstuk 5
“Technische gegevens”) worden niet aangehouden.
Het apparaat wordt door personen gebruikt die niet voldoende voor de
desbetreffende taak gekwalificeerd zijn.
Er worden geen originele onderdelen of toebehoren van Lutz-Jesco
GmbH gebruikt:
Aan het apparaat worden ongeauthoriseerde veranderingen aangebracht.
De gebruiker gebruikt een andere kwaliteit zout dan in dit bedieningsvoorschrift wordt aangegeven.
Onderhouds- en inspectie-intervallen worden niet of niet zoals voorgeschreven aangehouden.
Het apparaat wordt in bedrijf gesteld voordat het c.q. de bijbehorende
installatie naar behoren en volledig is geïnstalleerd.
De veiligheidsvoorzieningen zijn overbrugd, verwijderd of op een andere manier buiten gebruik gesteld.

3.2 Toepassingsdoel
Het MINICHLORGEN-systeem voor elektrolysechlorering ter plaatse is
voor het volgende doel bepaald: De productie van een natriumhypochlorietoplossing van minder dan 1% met behulp van zout, water en elektrische energie, waarbij de resulterende media worden gebruikt als een
ontsmettingsmiddel voor de chlorering van drinkwater, zwembaden en
industrieel water.
De concentratie van de geproduceerde natriumhypochlorietoplossing is
0,6 gewichtsprocent (±0,1 gewichtsprocent) Cl2.
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Aanwijzing voor productaansprakelijkheid

Element

Eenheid

Specificatie

Arseen (As)

mg/kg

<13

Cadmium (Cd)

mg/kg

<1,3

Chroom (Cr)

mg/kg

<13

Ijzer (Fe)

mg/kg

<10

Kwik (Hg)

mg/kg

<0,26

Nikkel (Ni)

mg/kg

<13

Mangaan (Mn)

mg/kg

<0,5

Lood (Pb)

mg/kg

<13

Antimoon (Sb)

mg/kg

<2,6

Seleen (Se)

mg/kg

<2,6

Bromide

% NaCl

<0,01

Calcium

% NaCl

<0,01

Magnesium

% NaCl

<0,01

Tab. 5: Chemische specificatie van natriumchloride

De MINICHLORGEN is een installatie voor productie „in situ“ van de biocide werkzame stof „actief chloor gegenereerd uit natriumchloride door
elektrolyse“. Conform biocideverordening mogen in de landen van de Europese Unie voor „in situ“ geproduceerde biocide werkzame stoffen, die
als desinfectiemiddel worden gebruikt, vanaf 01-09-2015 uitsluitend nog
voorlopersubstanties (precursors) worden ingezet die voldoen aan de
kwaliteitseisen van de voor deze stoffen geldende DIN EN en van een fabrikant of leverancier stammen die conform artikel 95 voorkomt op de
lijst van de biocideverordening. Laat daarom a.u.b. door uw leverancier
de conformiteit met de biocideverordening (certificaat) bevestigen.

BA-65010-05-V04
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Biocide werkzame stof:
Actief chloor wordt verkregen door elektrolyse uit natriumchloride.
EC-nr. mengsel;
CAS-nr. niet van toepassing;
Precusor:
Natriumchloride
EC-nr. 231-598-3;
CAS-nr. 7647-14-5;
Speciaal zout voor elektrolysecellen DIN EN 16401 en 14805

AANWIJZING
Schade aan de installatie door verkeerd zout!
Het gebruik van de verkeerde kwaliteit zout kan de elektrolysecel
beschadigen en de garantie ongeldig maken!

ð Controleer bij uw leverancier of het geleverde zoutproduct voldoet
aan de bovenstaande minimumspecificatie.

3.4 Waterkwaliteit
Het gebruikte water moet drinkwater zijn of moet ten minste van dezelfde
kwaliteit zijn als drinkwater. Het moet vrij zijn van vaste stoffen en zwevende stoffen. De temperatuur van het water dat de installatie binnenkomt, moet tussen 8 – 20 °C liggen.

3.5 Standaard garantievoorwaarden
Apparaat

Garantietijd

Elektronische apparatuur

2 jaar

Elektrolysecel

2 jaar

Slijtageartikelen, elastomeren

12 maanden

Tab. 6: Standaard garantievoorwaarden
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4 Productbeschrijving
4.1 Leveringsomvang
Controleer voordat u met de installatie begint de levering zorgvuldig op
volledigheid en op eventuele transportschade.
Stel geen defecte apparaten in bedrijf.
MINICHLORGEN is gemonteerd op een plaat met de volgende componenten:
n Besturing met display
n Elektrolysecel
n Stroomvoorziening van de elektrolysecel
n Bewakings- en besturingsapparaten voor de water- en brijnstroming
n Voorste beschermende kunststofafdekking

De standaard levering omvat:
n MINICHLORGEN-systeem
n Waterstofsensor
n Bedieningsvoorschrift
n Flexibele aanvoerleiding met 8 mm OD voor onthard water MDPE

(blauw) 2,5 m
n Flexibele uitlaatleiding met 8 mm OD voor het product PTFE (paars)

5m
n R½" vlotterventiel voor tank met zoutoplossing en D50 mm brijn-afn
n
n

tapcomponent (8 mm OD), brijn-zuigleiding MDPE (zwart) 2,5 m
R½" Module met producttank-niveauschakelaar, 5 m kabel
Injectiepunt 20 mm x 8 mm OD
R½" Producttank-inlaataansluiting
Monsterafnamepunt voor onthard water, 15 mm OD
Optioneel - zoutoplossingstank, producttank, ventilatie-kit, doseerpomp(en), accessoires.

Afb. 2: Frontpaneel verwijderd

Positie

Beschrijving

1

Stroomvoorziening

2

Montageplaat

3

Besturing

4.2 Constructie en werking

4

Elektrolysecel

4.2.1 Opbouw van de apparatuur

5

Brijn-injector

6

Waterdrukregelaar

7

Product-uitlaat

8

Brijn-magneetventiel

9

Regelventiel voor onthard water

10

Waterdebietsensor

n
n

Tab. 7: Beschrijving van de componenten

Afb. 1: Frontpaneel gemonteerd

10 Productbeschrijving
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4.2.2 Functiebeschrijving
MINICHLORGEN is een volledig geautomatiseerd systeem voor de productie van een verdunde natriumhypochlorietoplossing met 0,6 %(±0,1)
Cl2 uit zout, onthard water en elektrische energie.
Tijdens normaal bedrijf begint een batchproces als volgt: het watermagneetventiel (9) opent en een gedefinieerde hoeveelheid water stroomt onder druk door de waterdebietsensor (10), de drukregelaar (6) en de
brijn-injector (5). Gelijktijdig met de opening van het watermagneetventiel opent ook het brijn-regelventiel (8) gedurende een vooraf bepaalde
tijd, zodat de juiste hoeveelheid brijn via het laterale aanzuigpunt van de
brijn-injector kan worden toegevoerd. Het gehomogeniseerde mengsel
van water en brijn, dat aan de bovenkant van de brijn-injector naar buiten
komt, stroomt verder in de elektrolysecel (6) tot het gespecificeerde batchvolume van de oplossing is afgevoerd, dat wordt bepaald door de waterdebietsensor. Tijdens dit batchproces stroomt een door de gelijkstroomvoorziening (1) geregelde gelijkstroom door de elektrolysecel
en produceert daarin een natriumhypochlorietoplossing. Als resultaat van
het batchproces wordt het door de elektrolysecel (4) gegenereerde product overgebracht naar de producttank of direct naar het proces, afhankelijk van de toepassing. Deze batchprocescyclus wordt weergegeven op
de systeembesturing (3) met "GENERATING" op het beeldscherm. Dit
gaat zo door tot de niveaubewaking in de externe producttank schakelt
en daarmee een volle tank aangeeft, of tot een externe processignaalingang wordt gedeactiveerd (afhankelijk van de installatie/toepassing); op
dit punt wordt "STOPPED" weergegeven.
In het MINICHLORGEN-batchproces voor de chloorproductie wordt een
kleine hoeveelheid waterstofgas geproduceerd als bijproduct van elektrolyse. Het gas wordt veilig afgevoerd naar een buitenlocatie zoals aangegeven in de installatie-instructies in dit handboek.
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5 Technische gegevens
5.1 Capaciteitsgegevens
MINICHLORGEN

Beschrijving
Chloorcapaciteit

g/uur

Chloorconcentratie

g/l

Producthoeveelheid

l/uur

30

60

90

30

60

90

6
5

10

20

Tab. 8: Capaciteitsgegevens

5.2 Bedrijfsvoorwaarden en grenzen
MINICHLORGEN

Beschrijving

30

60

90

Nominaal waterverbruik

l/uur

5

10

15

Nominaal zoutverbruik

kg/h

0,1

0,2

0,3

Bedrijfsdruk

bar

2 tot 8

Omgevingstemp

°C

+5 tot +45

Watervoorzieningstemp.

°C

+8 tot +25*

Tab. 9: Bedrijfsvoorwaarden en grenzen

* waterkoeler boven 25 °C vereist.

5.3 Elektrische gegevens
MINICHLORGEN

Beschrijving

30

Stroomvoorziening

V

Vermogen

kWh

Beschermingsklasse

IP

60

90

230 V AC
0,15

0,3

0,45

54

Tab. 10: Elektrische gegevens
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5.4 Afmetingen van de aansluitingen
Beschrijving

Grootte

Wateraansluiting (MOET onthard water zijn!)

8 mm OD insteekbuis

Brijn toevoer-/aanzuigaansluiting

8 mm OD insteekbuis

Product/chloor uitloopaansluiting

8 mm OD slang om aan te sluiten

Product/chloor injectieaansluiting

8 mm OD slang om aan te sluiten

T-stuk voor producttank en ontluchting

20 mm PVC-U-kleefmof

Niveauschakelaar kabelset

M12, 4-polig

Netaansluiting/stroomvoorziening

Euro-hoekstekker (CEE 7/4), 2 m, 3-aderig 1,5 mm2
PVC-kabel

Aansluitingen op de besturing

M20, max. 12 mm OD 3-aderige kabel, 1,0 mm2

Tab. 11: Afmetingen van de aansluitingen

5.5 Met vloeistof in contact komende materialen
Beschrijving

Materialen

Elektrolysecel

PVC, Titanium, PTFE, FPM

Water-transferleiding

MDPE

Product-transferleiding

PTFE

Brijn-transferleiding

MDPE

Water/brijn buisschroefverbindingen

PVDF

Schroefverbindingen voor producttank / T-stuk van de ontluchting en
de bovenkant van de tank

PVC-U

Producttank-niveauschakelaar

PVDF / PVC, FPM

Vlotterventielcomponent voor zoutoplossingstank

PP / messing / NBR

Tab. 12: Afmetingen van de aansluitingen

5.6 Overige gegevens
Beschrijving

MINICHLORGEN (alle maten)

Nettogewicht

kg

16

zonder
afdekkap

kg

<15

Tab. 13: Overige gegevens
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6 Afmetingen
6.1 Totale afmetingen

Afb. 3: Afmetingen MINICHLORGEN

6.2 Montageafmetingen van de achterwand

Afb. 4: Afmetingen MINICHLORGEN zonder afdekkap

14 Afmetingen

Totale afmetingen
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6.3 Standaard toebehoren

Afb. 5: Waterstofsensor

Afb. 7: Dubbele niveaubewaking

Afb. 6: Aftapcomponent voor zoutoplossingtank

© Lutz-Jesco GmbH 2022
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7 Installatie
Voer de volgende stappen uit:

WAARSCHUWING!

1. Zoek een geschikte positie voor de MINICHLORGEN-unit (wand/
frame). De bovenkant van de achterwand moet op een hoogte worden geplaatst die geschikt is voor bedienings- en onderhoudspersoneel, normaal gesproken niet hoger dan 1,65 m. Zie het hoofdstuk
"Afmetingen" voor de afmetingen tot het midden van de MINICHLORGEN-achterwandboring. Een wandmontagekit met pluggen en tapbouten is inbegrepen. Zorg ervoor dat de minimale afstand van het
oppervlak wordt aangehouden bij de montage op de wand/het oppervlak volgens hoofdstuk 6 “Afmetingen”.

Verhoogd gevaar op ongevallen door onvoldoende
personele kwalificatie!
Dit apparaat en het toebehoren mogen alleen door voldoende
gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, bediend en
onderhouden. Niet voldoende scholing verhoogd het gevaar op
ongevallen.

ð Stel vast dat alle activiteiten alleen door overeenkomstig

2. Installeer de waterstofsensor boven de installatieplaats van het MINICHLORGEN-systeem, bij voorkeur aan de onderzijde van het plafond of op het hoogste punt van de installatieruimte. De sensorkopunit wordt geleverd met een montagebeugel die moet worden
gebruikt om ervoor te zorgen dat de sensorkop snel en eenvoudig
kan worden vervangen tijdens toekomstige onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Een gele kabel met M12-connector is al aangesloten op de MINICHLORGEN en kan worden verbonden met de waterstofsensor.

gekwalificeerd personeel uitgevoerd mogen worden.

ð Voorkom dat onbevoegde personen toegang tot de installatie
hebben.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor persoonlijke- en materiële schade!
Het apparaat is erg zwaar. Als er tijdens het transport onvoldoende
voorzorgsmaatregelen worden genomen en niet behoedzaam te werk
wordt gegaan, kunnen er ongelukken met persoonlijk letsel en
materiële schade ontstaan. Ledematen kunnen worden verbrijzeld als
het apparaat wordt opgesteld.

ð Transporteer de unit met een vloertransporteur die geschikt is voor
de lading, zoals een pallettruck, vorkheftruck of kraan.

3. Als de MINICHLORGEN op een producttank moet worden aangesloten, moet de dubbele niveauschakelaar (bijgeleverd) aan de bovenkant van de producttank worden gemonteerd, waarbij een gat met
een diameter van 22 mm aan de bovenkant van de tank moet worden
geboord in een vlakke, horizontale niveaupositie. Vergeet niet om altijd spanen/resten te verwijderen uit de binnenkant van de producttank!

ü

ð Draag veiligheidsschoenen tijdens het transport.

De positionering van de MINICHLORGEN-unit en de standaard
bijbehorende elementen is nu voltooid.

7.2 Hydraulische installatie

AANWIJZING
Beschadiging van de installatie door verkeerd installeren.

7.2.1 Watervoorziening

Het niet in acht nemen van de montagevoorschriften (bijv. gebruik van
ongeschikt gereedschap, verkeerde aanhaalmomenten) kunnen
onderdelen van de installatie beschadigen.

AANWIJZING
Schade aan de installatie door sedimenten in het water.

ð Gebruik geschikt gereedschap.
ð Let erop armaturen niet te strak vast te draaien.

Water dat sedimenten bevat kan de installatie beschadigen of de
werking ervan aantasten!

7.1 Installatieplaats

ð Zorg ervoor dat het water geen sedimenten bevat.

7.1.1 MINICHLORGEN-systeem

Handelingsactie:

Handelingsactie:

ü

Voor de MINICHLORGEN moet een vaste wand of een geschikt stijf
frame beschikbaar zijn.

ü

Voor elke externe producttank en indien nodig ook voor de zoutoplossingtank moet een vaste, vlakke vloer aanwezig zijn.

ü

De installatie moet toegankelijk zijn voor gebruik en onderhoud en de
ruimte moet voldoende verlicht zijn.

ü
ü

Er moet voldoende natuurlijke ventilatie zijn.

ü
ü

Er is een minimale koudwaterdruk van 2 bar nodig.
Het apparaat moet worden voorzien van gezuiverd water van drinkwaterkwaliteit. Water met een hoog magnesiumgehalte kan de levensduur van de wateronthardingshars verkorten. (bij levering van de
installatie kan een waterontharder inbegrepen zijn die op juiste wijze
moet worden geïnstalleerd.)

Zie het installatieschema op pagina 24.
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In de drinkwatervoorziening van het volledige MINICHLORGEN-systeem wordt een controleerbare dubbele terugslagklep of een scheidingsvoorziening voor de leiding geïnstalleerd Daarnaast moet er een
extra verharder worden ingebouwd als de plaatselijke omstandigheden dat vereisen.
Als de stromingsdruk meer dan 8 bar bedraagt, moet er een drukreduceerventiel in de watertoevoer worden ingebouwd.

7.2.3 Productopslagtank
Zie hoofdstuk 7.5.3 “Details voor de producttankconfiguratie”.
De MINICHLORGEN kan worden geïnstalleerd en gebruikt om een product
opslagtank te vullen en te onderhouden met een gecontroleerde hoeveelheid chloor.
Handelingsactie:

7.2.2 Toevoer met onthard water

ü

Indien onthard water ter plaatse vrij beschikbaar is, ga dan naar het volgende hoofdstuk 7.2.3.

Voer de volgende stappen uit:

Indien onthard water niet vrij beschikbaar is ter plaatse, moet u de volgende informatie en instructies volgen.
7.2.2.1 Wateronthardingspatroon
Als er een wateronthardingspatroon bij de installatie wordt geleverd,
neem dan onderstaande instructies in acht.
Handelingsactie:

ü

1. Monteer de 20 mm PVC-U connector van de producttankinlaat (bijgeleverd) op de bovenzijde van de producttank.
2. Bevestig een PVC-U-buis met een verticale lengte van 20 mm en een
lengte van minstens 1 m aan de tankinlaatconnector.

3. Bevestig het T-stuk (bijgeleverd) van de productinlaat (20 mm) aan
de bovenkant van de verticale tankinlaatbuis (20 mm, boven). De bovenzijde van het T-stuk van de injectie wordt aangesloten op het desbetreffende ventilatiekanaal. Zie hoofdstukken 7.2 “Hydraulische installatie” hieronder voor details over het ontluchten van waterstof.
4. Gebruik de paarse flexibele PTFE-buis (8 mm OD, 5 m bijgeleverd)
om de MINICHLORGEN-productuitlaat aan de T-component van de
productinlaat (bijgeleverd) aan te sluiten.

Geschikte watervoorziening beschikbaar.

Voer de volgende stappen uit:
1. Installeer de waterontharder in de koudwaterleiding vlak voor de MINICHLORGEN-unit.

2. Bouw in- en uitlaatafsluitventielen vóór en ná de waterontharder in
om de afsluitfunctie tijdens het onderhoud te garanderen.

ü

Producttank in positie

De wateronthardingspatroon is nu geïnstalleerd.

5. Daarnaast moet de producttank aan de bovenzijde op natuurlijke wijze worden geventileerd. Hiervoor moet een ontluchtingsbuis met 20
mm/elleboog van kunststof worden gebruikt (niet inbegrepen).

ü

Hiermee is de installatie van de buisleiding van de producttank
voltooid.

7.2.4 Standaard opstelling van de zoutoplossingstank

7.2.2.2 Automatische waterontharder
Als er een automatische waterontharder bij de installatie wordt geleverd,
neem dan onderstaande instructies in acht.

De MINICHLORGEN wordt geleverd met standaard toebehoren om het gebruik van een tank met (of zonder) een tankdeksel mogelijk te maken
voor het opzetten van een zoutoplossingstank die de toevoer van verzadigd brijn naar de MINICHLORGEN garandeert.

Handelingsactie:

Zie hoofdstuk 7.5.4 “Details van de zoutoplossingstankconfiguratie”.

ü

Handelingsactie:

Geschikte watervoorziening beschikbaar.

Voer de volgende stappen uit:
1. Installeer het onthardingsapparaat op een stevige, vlakke ondergrond in de buurt van het MINICHLORGEN-systeem en in de buurt
van een plaatselijke afvalwaterafvoer.
2. Neem de algemene installatie-instructies in acht. Zorg ervoor dat de
ontharder is uitgerust met afsluitkranen in de in- en uitlaataansluitingen voor toekomstig onderhoud van het apparaat.
3. Een watermonsterkraan moet worden geïnstalleerd om de watertoevoer ná de ontharder en vóór het MINICHLORGEN-systeem te kunnen
controleren.

4. Sluit de wateronthardingsuitlaat aan op het MINICHLORGEN-systeem
met behulp van de meegeleverde slangaansluitadapter. Gebruik een
flexibele 6/8-slang om de inlaatfitting van de MINICHLORGEN-unit
aan te sluiten.

ü

ü
ü

Geschikte zoutoplossingstank/kunststof deksel
Toebehorenset voor MINICHLORGEN zoutoplossingstank: Vlotterventiel en brijn-aftapcomponent

Voer de volgende stappen uit:
1. Boor een gat van 22 mm in de bovenkant van de zijwand en monteer
de vlotterventielcomponent.

2. Positioneer de brijn-aftapcomponent in de tank, lijn deze verticaal en
onder een hoek van 45 graden uit ten opzichte van het vlotterventiel.
Monteer de brijn-aftap permanent met een kunststof buishouder en
de bijgeleverde bevestigingsmoeren en -bouten. De positie van de
buishouder moet boven het vlotterventiel (waterlijn) liggen om te
voorkomen dat de brijnoplossing door de bevestigingsschroef van de
houder sijpelt bij gebruik van de zoutoplossingstank.

De automatische waterontharder is nu geïnstalleerd.
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3. Als de zoutoplossingstank met een deksel/afdekking moet worden
gebruikt, heeft het deksel een uitsparing nodig om of de grijze PVCbuis (50 mm) of de zwarte MDPE-brijn-buisleiding (8 mm OD) op te
nemen.

ü

Hiermee is de installatie / configuratie van de zoutoplossingstank voltooid.

7.2.5 Waterstofontluchting
GEVAAR!
Levensgevaar door explosie!

7.2.5.1 Eis voor externe zone 2

Onjuiste installatie van de waterstofontluchting kan onomkeerbare
schade aan de installatiecomponenten veroorzaken en zelfs een
potentieel explosieve atmosfeer creëren!

GEVAAR!

ð Zorg ervoor dat de waterstofontluchting correct wordt geïnstal-

Levensgevaar door explosie!

leerd.
Het MINICHLORGEN-systeem vereist de installatie van een ontluchtingsbuizencircuit tussen de installatie en een geschikt ontluchtingspunt buiten het gebouw (normaal gesproken op een hoogte van minimaal 3 m boven de grond) om het eventueel uit het elektrolyseproces ontstane
waterstofgas veilig aan de omgeving af te voeren.
Het buitenste ontluchtingsbuispunt moet zo worden geïnstalleerd dat een
veilige externe zone 2 om de ontluchtingsuitgang ontstaat. Zie voor instructies hoofdstuk 7.2.5.1 “Eis voor externe zone 2”.
Leg het leidingdeel zo direct en recht mogelijk en zorg altijd voor een helling van de ontluchtingsuitgang van het T-stuk naar het ontluchtingspunt.
De buislengte mag idealiter niet meer dan 15 m bedragen.
Als de MINICHLORGEN wordt geïnstalleerd in een ruimte met slechte natuurlijke ventilatie of als een ontluchtingsbuis met een lengte van meer
dan 15 m onvermijdelijk is, moet het optionele ventilatiesysteem worden
geïnstalleerd!
Als de externe ontluchtingspositie minder dan 3 m hoog is of de toegang
tot de uitlaatpositie van de zone 2 niet kan worden voorkomen, moet een
ventilator worden gemonteerd!
Voor leidingen met een lengte van meer dan 15 m moet een ventilator
worden gemonteerd en moet een buiskanaal met een diameter van 2"/63
mm worden gebruikt om een luchtdebiet van > 40 m3 per uur te bereiken.

In de externe zone 2 is een afstand tot de externe ontluchtingsuitgang
noodzakelijk om explosieve omgevingen te voorkomen!

ð Zorg ervoor dat u de juiste externe afstand voor zone 2 toepast.
De volgende eisen voor zone 2 zijn, zoals aangegeven in hoofdstuk 7.5
„Installatieschema” op pagina 24, op het punt van externe ontluchting
noodzakelijk.
Installatietype

Radius van de externe ontluchtingszone 2

MINICHLORGEN 30

120 mm

MINICHLORGEN 60

240 mm

MINICHLORGEN 90

360 mm

Tab. 14: Afmetingen van de aansluitingen

Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier.
7.2.5.2 Standaard waterstofontluchting (< 15 m)
Handelingsactie:

ü

Beschikbaar maken van een geschikt ontluchtingspunt buiten het
gebouw.

ü

Voldoende natuurlijke ruimteventilatie

Gebruik bovendien krommingen met brede radius om de luchtwrijvingsweerstand te verminderen. Installeer GEEN schroefverbindingen of andere scheidingspunten langs de gehele ontluchtingsbuis!

Voer de volgende stappen uit:

De arbovoorschriften schrijven voor dat het ontluchtingspunt aan de buitenmuur van het gebouw niet direct onder een luchtinlaat mag liggen.
Bovendien moet deze minimaal 0,8 m van een raam of een potentiële
ontstekingsbron verwijderd zijn. Als de externe ontluchtingsbuis in een
openbare ruimte is geïnstalleerd of als de kans aanwezig is dat deze door
vandalisme wordt beschadigd, moet de ontluchtingsbuis worden beschermd met een geschikte stalen kooi of buisbekleding.

2. Breng de juiste markering aan bij het ontluchtingspunt in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

1. Installeer een ontluchtingsbuis (1/2" / 20 mm) vanaf de bovenkant
van het T-stuk van de verticale productinjectie tot aan het externe
ontluchtingspunt. Zorg ervoor dat alle ontluchtingsbuizen altijd in de
richting van het externe ontluchtingspunt lopen.

ü

De standaard ontluchtingsinstallatie is nu voltooid.

Het wordt aanbevolen de volgende waarschuwingsborden te plaatsen op
de plaats van de externe ontluchtingsuitgang.
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7.2.5.3 Ventilatiesysteem (buisleiding > 15 m lengte)
De ventilatorontluchtingskit kan bij de installatie worden meegeleverd.
Dit apparaat is bedoeld om de veilige afzuiging van waterstof uit het MINICHLORGEN-apparaat te ondersteunen. Bijvoorbeeld in kleine ruimtes
met een slechte ventilatie of leidingen langer dan 15 m. Zie hoofdstuk
7.2.5 „Waterstofontluchting” op pagina 18, om de vereisten voor de installatie van de ventilatorunit te begrijpen.

7.3.1 MINICHLORGEN – Standaard plaatsing van de
producttank
Handelingsactie:

ü
ü

De unit is op de juiste plaats opgesteld.

ü

Personeel dat in elektrotechniek is opgeleid moet elektrische werkzaamheden uitvoeren

Handelingsactie:

ü

Beschikbaar maken van een geschikt ontluchtingspunt buiten het
gebouw.

ü

Geschikte lokale wand-/framemontage van de ventilatorunit naast de
MINICHLORGEN-unit.

ü

Zie het ventilatorschema in hoofdstuk 7.5.2.

Voer de volgende stappen uit:
1. Monteer de ventilatorbehuizing aan de wand of het frame, zo dicht
mogelijk in de buurt van de MINICHLORGEN-unit op een minimale
hoogte van 200 mm boven de vloer.
2. Zorg ervoor dat de behuizing toegankelijk is en dat de luchtinlaat volledig vrij is.
3. Het 2"/63 mm spruitstuk moet indien nodig worden ondersteund met
een buishouder.

4. Verbind het T-stuk (20 mm PVC-U) van de MINICHLORGEN productinjector/tankontluchting met het T-stuk (63 mm PVC-U) van het ventilatiesysteem via een geschikte buisleiding.
5. Sluit de uitlaat van het T-stuk (63 mm) met behulp van een geschikte
buis aan op het eindpunt van de externe ontluchtingsbuis.

6. Het gehele ontluchtingsleidingcircuit van de tank naar het externe
eindpunt moet altijd zonder uitzondering licht hellend zijn om te voorkomen dat condenswater zich ophoopt en de ontluchting wordt geblokkeerd/beperkt. De ontluchtingsbuizen moeten worden geïnstalleerd met een vaste installatie van buizen met oplosmiddelhoudende
verlijming (zonder fittingen of snelkoppelingen), zodat het ontluchtingscircuit niet per ongeluk kan worden losgekoppeld. Op deze manier kan het condenswater veilig naar de producttank worden afgevoerd.

ü

De positionering van de ventilator en de ontluchtingsbuizen is
nu voltooid.

Een geschikte stroomvoorziening die voldoet aan de specificaties op
het typeplaatje van de MINICHLORGEN met betrekking tot de elektrische eisen.

Voer de volgende stappen uit:
1. De MINICHLORGEN wordt geleverd met een haakse Eurostekker die
kan worden aangesloten op een geschikt Euro-stopcontact. Indien
nodig moet de stekker worden afgesneden en moet een vast, elektrisch gezekerde bus worden gemonteerd.
2. Aard het apparaat volgens de plaatselijke voorschriften.

3. Sluit de gele kabel met de M12-stekker van de MINICHLORGEN-systeembesturing aan op de M12-bus van de waterstofsensor.
4. Sluit de 5 m lange kabel van de producttank-niveauschakelaar aan
op de M12-stekker van de niveauschakelaar en sluit de M12-inbouwbus aan de onderzijde van de MINICHLORGEN-systeembesturing aan.

5. Sluit eventuele extra bedrading (voor apparaten die niet bij de standaard installatie worden geleverd) aan op de systeembesturing met
behulp van de meegeleverde reserve-stopbuspakkingen. Zorg ervoor
dat de uiteindelijke positie van de externe kunststofafdekking van de
MINICHLORGEN niet wordt geblokkeerd.

ü

De bekabeling van de MINICHLORGEN is nu voltooid.

7.3.2 Automatisch regenererende ontharder
Als er een automatisch regenererende waterontharder moet worden geïnstalleerd, moet er een onderbrekingssignaalcircuit voor de MINICHLORGEN worden geïnstalleerd, dat het bedrijf van de MINICHLORGEN onderbreekt wanneer de ontharder zich in de regeneratiefase bevindt. Voor
gebruik van de ontharder kan een elektrische stroomvoorziening benodigd zijn - zie het handboek van de ontharder.
Handelingsactie:

ü

7.3 Elektrisch installeren
GEVAAR!
Levensgevaar door stroomschokken!
Onderdelen die onder spanning staan, kunnen tot de dood leiden.

ð Schakel de stroomtoevoer uit voordat u aan de installatie gaat
werken.

ð Beveilig alle apparaten tegen opnieuw inschakelen.

© Lutz-Jesco GmbH 2022
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De enkele waterontharder moet uitgerust zijn met een signaalschakelaar voor de regeneratiecyclus.

Voer de volgende stappen uit:
1. Indien van toepassing moet een geschikte stroomvoorziening worden aangesloten op de ontharder.

2. Sluit de signaalkabel van de regeneratie-/spoelafstandsvergrendeling van de kop van de ontharder aan op de MINICHLORGEN-systeembesturing volgens het aansluitschema van het hoofdstuk 7.4.

ü
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MINICHLORGEN
PCB

Functies

Netspanning
uitgang

230 V AC uitgangsspanning
voor stroomvoorziening van
de elektrolysecel

Stroomingang

230 V AC
Ingangsspanning

Alarm 2

Alarmrelais

Alarm 1

Alarmrelais

Bedrijfsrelais

Elektrolysecel bedrijfssignaal

1

l

2

N

3

E

4

l

5

N

6

E

7

N.C.

8

C

9

N.O.

10

N.O.

Voer de volgende stappen uit:

11

C

1. Sluit de voedingskabel van de ventilator aan op de netvoeding die is
beveiligd met een schakelaar volgens de plaatselijke voorschriften.

12

N.C.

2. Sluit de luchtstroomsensor aan op de MINICHLORGEN-systeembesturing volgens het aansluitschema in het hoofdstuk 7.4 „Elektrische
aansluiting” op pagina 20. Een reserve M20-stopbuspakking is
aanwezig op de systeembesturing.

13

C

14

N.O.

15

+

Uitgang +24
V DC

ü

16

+

Sig Amps

17

-

0V

7.4 Elektrische aansluiting

18

+

Sig Volts

7.4.1 PCB-klemaansluitingen van de systeembesturing

19

-

0V

Zie ook de schematische afbeeldingen in hoofdstuk 7.4.2 „Hoofd-PCB-aansluitschema-1” op pagina 22.

20

+

Sig Air Flow

21

+

Uitgang +24
V DC

22

-

0V

23

-

0V

24

+

Sig Flow
Meter Pulses

25

+

26

+

27

-

Uitgang + 5
V DC
Sig Product
Temp
0V

28

+

Sig Hydrogen

29

+

Uitgang +5
V DC

ü

De installatie van de dubbele ontharder is nu voltooid.

7.3.3 Optionele ventilatiesysteemkit
Handelingsactie:

ü

Het apparaat en de ontluchtingsbuis zijn correct gepositioneerd en
geïnstalleerd.

ü

Binnen 2 m van het geïnstalleerde apparaat is een geschikte, door
een schakelaar beveiligde, netvoeding beschikbaar.

De bekabeling van de ventilator is nu voltooid.

Spanningsvrije
alarmcontacten

Klem I.D.

Gemeenschappelijke
voedingsspanning
Signaal voor het aflezen van
de stroomsterkte
Gemeenschappelijk 0 V
Signaal voor het aflezen van
de spanning
Gemeenschappelijk 0 V
Signaal voor het aflezen van
de luchtstroom (indien een
ventilatiesysteem is
geïnstalleerd)
Uitgangsspanning voor
luchtstroommeter (indien
geïnstalleerd)
Gemeenschappelijk 0 V

Signalen

Een dubbele ontharder hoeft niet te worden aangesloten op het regeneratie-bekabelingsssignaal van de MINICHLORGEN, aangezien de dubbele
ontharder zorgt voor een ononderbroken ontharding van het water. Voor
gebruik van de dubbele ontharder kan een elektrische stroomvoorziening
benodigd zijn - bekijk hiervoor het handboek van de ontharder.

230 V AC

Bedieningsvoorschrift

Gemeenschappelijk 0 V
Signaal voor inkomende
waterdebietsensor-impulsen
Voeding voor waterdebietsensor
Niet gebruikt
Gemeenschappelijk 0 V
Signaal voor het uitlezen
van de waterstofsensor
Voeding van de waterstofsensor

Tab. 15: PCB-klemaansluitingen van de systeembesturing
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-

32

+

33

-

34

+

35

-

36

+

37

-

0V
Sig Panel
Temp
0V
Sig
Emergency
Stop
0V
Sig Softener
Regen
0V

60

+

61

+

62

+

63

+

64

Signaal voor
noodschakelaar
Gemeenschappelijk 0 V
Signaal voor ingang van de
onthardingsregeneratie
Gemeenschappelijk 0 V
Signaal voor overloop van
de externe opvangtank /
Aangesloten op 0 V
gemeenschappelijk, niet in
gebruik
Gemeenschappelijk 0 V
Geen functie Aangesloten op 0 V
gemeenschappelijk
Gemeenschappelijk 0 V
Geen functie - Aangesloten
op 0 V gemeenschappelijk
Gemeenschappelijk 0 V
Signaal voor producttank
start-/stopschakelaar /
externe ingang voor
chloorsignaal
Gemeenschappelijk 0 V
Signaal voor laag niveau in
de externe producttank
Gemeenschappelijk 0 V
Signaal voor hoog niveau in
de externe producttank
Gemeenschappelijk 0 V

38

+

Sig Flood

39

-

0V

40

+

Sig Door

41

-

42

+

43

-

0V
Sig Tank
Start/Stop
0V

44

+

45

-

46

+

47

-

48

+

49

-

0V
Sig Ext Tank
Low Lv
0V
Sig Ext Tank
H-H
0V

50

*

Reserve

51

+

+24 V DC

52

-

0V

53

+

+ 24 V DC

54

-

0V

55

+

+ 12 V DC

56

+

Groen

Reserveaansluitklem
24 V DC voeding voor
brijn-magneetventiel
Gemeenschappelijk 0 V
24 V DC voeding voor
water-magneetventiel
Gemeenschappelijk 0 V
12 V DC voeding voor
elektrolysecel-leds
Aansluiting voor groene LED

57

+

Blauw

Aansluiting voor blauwe LED

58

+

Rot

Aansluiting voor rode LED

59

-

0V

Gemeenschappelijk 0 V

Sig Ext Tank
Run/stop

PCB

Functies

Schakelingangen

Zonder functie

RX

Ontvangen

Gegevens ontvangen

65

TX

Overdragen

Gegevens overdragen

66

+

Aux Alarm

Extra alarm

67

-

0V

Gemeenschappelijk 0 V

68

+

Remote Inh

Vergrendeling op afstand

69

-

0V

Gemeenschappelijk 0 V

Telemetrieoptie

31

Ext Alarm N/C

Klem I.D.

Extern N.C. Noodalarm, is
aangesloten op terminal 15
wanneer deze niet wordt
gebruikt
Gemeenschappelijk 0 V
Signaal voor temperatuur
van het bedieningspaneel
Gemeenschappelijk 0 V

Niet gebruikt

N.C.

Functies

Tab. 15: PCB-klemaansluitingen van de systeembesturing

Signalen

30

PCB

Producttank - component met dubbele niveauschakelaar, art.-nr.
211-033 A
Kabel ID

Functies

Klemmen

Groen/geel
(stift 1 en 2)

Start/stop-niveau

43 / 44

Bruin/wit
(stift 3 en 4)

Hoog niveau

47 / 48

Tab. 16: Nveauschakelaar PCB-aansluitingen

Elektrolysecel leduitganBesturingsuitgangen
gen

Klem I.D.

Bedieningsvoorschrift

Tab. 15: PCB-klemaansluitingen van de systeembesturing
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7.4.2 Hoofd-PCB-aansluitschema-1
Hoofd-PCB, met gedetailleerd overzicht van de netaansluiting, de signaalin- en uitgangen als standaard specificatie.
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7.4.3 Hoofd-PCB-aansluitschema-2
Hoofd-PCB met gedetailleerde overzichten, alleen van het stroomvoorzieningscircuit van de elektrolysecel en optionele apparaatsignaalingangen.
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7.5 Installatieschema
7.5.1 MINICHLORGEN - Standaard producttank en waterstofontluchting naar de atmosfeer

Afb. 9: Standaard producttank en waterstofontluchting naar de atmosfeer

Pos.

Beschrijving

Pos.

Beschrijving

1

MINICHLORGEN

13

Automatisch regenererende ontharder*

2

Externe, onbelemmerde ventilatie

14

Natuurlijke ruimteventilatie

3

Extern ventilatiepunt

15

Optionele onthardingspatroon*

4

Product-/waterstofscheiding

16

Koudwatertoevoer

5

Productleiding

17

Stroomvoorziening voor ontharder

6

Toevoer naar de producttank

18

Stroomvoorziening voor telemetrie-eenheid

7

Brijnaanzuiging

19

MINICHLORGEN telemetrie-eenheid

8

Producttankaansluiting

20

Stroomvoorziening voor MINICHLORGEN

9

Producttank

21

Waterstofsensor

10

Toevoerslang voor onthard water

A

Vlotterventiel voor tank met zoutoplossing

11

Tank met zoutoplossing

B

Aftapcomponent voor zoutoplossingtank

12

Monsterafneemkraan voor onthard water

C

Dubbele niveaubewaking voor producttank

Tab. 17: Standaard producttank en waterstofontluchting naar de atmosfeer

* MINICHLORGEN heeft een toevoerbuis voor onthard water nodig
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7.5.2 MINICHLORGEN - standaard producttank en optionele ventilator voor de ontluchting van waterstof

Afb. 10: Standaard producttank en optionele ventilator voor de ontluchting van waterstof

Pos.

Beschrijving

Pos.

Beschrijving

1

MINICHLORGEN

15

Optionele onthardingspatroon*

2

Externe, onbelemmerde ventilatie

16

Koudwatertoevoer

3

Extern ventilatiepunt

17

Stroomvoorziening voor ontharder

4

Product-/waterstofscheiding

18

Stroomvoorziening voor telemetrie-eenheid

5

Productleiding

19

MINICHLORGEN telemetrie-eenheid

6

Toevoer naar de producttank

20

Stroomvoorziening van de ventilator

7

Brijnaanzuiging

21

Ventilatiesysteem

8

Producttankaansluiting

22

63 mm / 2" PVC-U ontluchtingsleiding

9

Producttank

23

Luchtstroomsensor

10

Toevoerslang voor onthard water

24

Stroomvoorziening voor MINICHLORGEN

11

Tank met zoutoplossing

25

Waterstofsensor

12

Monsterafneemkraan voor onthard water

A

Vlotterventiel voor tank met zoutoplossing

13

Automatisch regenererende ontharder*

B

Aftapcomponent voor zoutoplossingtank

14

Natuurlijke ruimteventilatie

C

Dubbele niveaubewaking voor producttank

Tab. 18: Standaard producttank en optionele ventilator voor de ontluchting van waterstof

*MINICHLORGEN heeft een toevoerbuis voor onthard water
© Lutz-Jesco GmbH 2022
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7.5.4 Details van de zoutoplossingstankconfiguratie

PLAN SECTIONAL VIEW

SIDE SECTIONAL VIEW
Afb. 11: Producttank

Afb. 12: Tank met zoutoplossing

Pos.

Beschrijving

Pos.

Beschrijving

1

Product-leiding, paarse PTFE-buis (8 mm OD)

1

Brijn-aftapcomponent, grijze PVC-U-buis (50 mm)

2

Product-/waterstofscheiding, grijze PVC-U (20 mm)

2

Brijn-afzuiging, zwarte MDPE-buis (8 mm OD)

3

Grijze PVC-U ontluchtingsbuis (20 mm)

3

Bevestigingsschroeven-component (50 mm)

4

Grijze PVC-U tankaansluiting (20 mm)

4

Deksel, zoutoplossingstank

5

Producttankdeksel

5

Tank met zoutoplossing

6

Producttank

6

Fijn grindbed (optioneel)

7

Ontluchtings-/overloopbuis, leidingen > 20 mm diameter

7

Toevoerleiding voor onthard water (15 mm OD)

8

Dubbele-niveauschakelaar (25 mm), aansluiting PVC-U/
PVDF

8

Push-Fix- x ½" BSPf-connector (15 mm OD)

9

Signaalkabel M12-aansluiting op MINICHLORGEN (5 m)

9

Vlotterventielcomponent

H1

Maximum zoutgehalte

H2

Minimum zoutgehate

Tab. 19: Afmetingen van de aansluitingen
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8 Besturing
8.1 Regelaardisplay

8.2 Leds
Symbool

Het MINICHLORGEN systeem wordt bediend via de universele MINICHLORGEN-regelaar.

Beschrijving
GROEN
De installatie is in normaal bedrijf en er zijn geen
systeemmeldingen of fouten.

EASYCHLORGEN

GEEL (systeemmelding)
Een ingestelde grenswaarde werd overschreden
en de alarmvertraging werd geactiveerd. Als de
activeringswaarde binnen de vertragingstijd weer
het normale bereik bereikt, keert de installatie
terug naar het normale bedrijf. Als het normale
bereik niet binnen de vertragingstijd wordt bereikt,
wordt een alarm geactiveerd.
Als een onthardingspatroon wordt gebruikt in
plaats van een automatische ontharder, verschijnt
deze melding wanneer de patroon moet worden
vervangen.

Afb. 13: Regelaardisplay

ROOD (systeemfouten)
Een grenswaarde is overschreden boven de in de
vertragingstijd ingestelde tijdspanne.
De installatie, stopt de productie, tijd en foutmelding worden geregistreerd en het potentiaalvrije
alarmrelais wordt geactiveerd.
Voorafgaand aan een herstart van de installatie
moeten de oorzaak en de fout door de operator
worden bevestigd.

De installatie kan worden geconfigureerd en bediend via de besturing.
Hiervoor is een bedieningspaneel met twee richtingstoetsen en een invoerbevestigingstoets voorzien.
Toets

Functies
Toets voor OMHOOG scrollen
Tab. 21: Led-beschrijving

Het displayscherm toont altijd de status van de installatie of storingstoestand in combinatie met het bijbehorende led-symbool:

Toets voor OMLAAG scrollen

Toets voor ENTER-bevestiging
Tab. 20: Toetsfuncties

De besturingsinterface geeft ook de actuele bedrijfsstatus van de installatie weer door middel van drie heldere led-lampen.
Afb. 14: Storingstoestand

Dit voorbeeld toont een installatiestoring en de ENTER-toets heeft de volgende functie:
Als u de ENTER-toets indrukt, wordt de storing
geaccepteerd. De installatie wordt gereset en probeert
het normale bedrijf weer te hervatten.

© Lutz-Jesco GmbH 2022
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9 Inbedrijfstelling
9.1 Inbedrijfstelling en eerste start

WAARSCHUWING!

Voorwaarden voor acties:

Risico op uitval van de uitrusting, persoonlijk letsel en
materiële schade!
ð Zorg ervoor dat de checklist vóór de inbedrijfstelling volledig is en
dat alle instructies en installatiecriteria vóór de inbedrijfstelling en
de start van het MINICHLORGEN-systeem worden opgevolgd om
directe of daaruit voortvloeiende risico's te voorkomen.
Testnr.

ü
ü
ü
ü

De installatie staat in de fabrieksinstellingen.

ü

De toevoer van onthard water moet eerst worden gecontroleerd op
geschiktheid voor gebruik door het uitvoeren van een waterhardheidstest. Het watermonster geeft een GROENE uitslag voor onthard water en een RODE uitslag voor hard water. Het resultaat MOET GROEN
zijn, d.w.z. onthard water bevestigen! GA PAS VERDER MET DE INBEDRIJFSTELLING, wanneer een betrouwbare toevoer van onthard water is gewaarborgd!

ü

De zoutoplossingstank wordt gevuld met een batch met de juiste
zoutspecificatie en het waterniveau heeft zijn volledige niveau bereikt (geregeld door het vlotterventiel).

ü

De waterstofsensor is correct geïnstalleerd en elektrisch aangesloten
via de M12-kabel volgens de installatiehandleiding.

Veiligheidscontrole

1

Waterstofsensor correct gemonteerd op het hoogste punt
van de MINICHLORGEN-ruimte.

2

De producttank wordt geventileerd door een extra
ontluchtingsgat. Hiervoor moet ten minste één elleboog/
pijpleiding (20 mm) worden geïnstalleerd, zie hoofdstuk 7.5.3.

3

De installatieplaats van MINICHLORGEN heeft een
natuurlijke ventilatie.

Tab. 22: Veiligheidscontrole

AANWIJZING
Schade aan de installatie door verkeerde installatie/
inbedrijfstelling.
ð Zorg ervoor dat de essentiële inbedrijfstellingcontroles correct zijn
uitgevoerd om mogelijke mechanische storingen tijdens de
inbedrijfstelling van de installatie te voorkomen.
Testnr.

Het systeem is volgens hoofdstuk 7 “Installatie” geïnstalleerd.
DE MINICHLORGEN is geaard.
Een toevoer van onthard water is aangesloten en klaar voor gebruik,
ofwel via een regenererende ontharder of via een filterpatroon van de
ontharder. Dit moet op de MINICHLORGEN-installatie zijn geïnstalleerd of worden gegarandeerd door een reeds ter plaatse beschikbare waterontharding.

9.1.1 Instelling van de tijd
Voer de volgende stappen uit:
1. Schakel de stroomvoorziening van de MINICHLORGEN in. Vervolgens
verschijnt het inbedrijfstellingsscherm:

Checklist voor de inbedrijfstelling

4

Tussen de achterzijde van de MINICHLORGEN-montageplaat en montagevlak/wand moet een luchtspleet van
minimaal 15 mm worden aangehouden zodat altijd
voldoende ventilatie is gegarandeerd door de ventilatie van
de gelijkstroomvoorziening aan de achterzijde van de
MINICHLORGEN.

5

Een geschikte ontharde watertoevoer (druk minstens 2
bar) moet beschikbaar zijn en aangesloten zijn op de
MINICHLORGEN, samen met het onderbrekingssignaal
voor de regeneratie (indien van toepassing).

6

Het totale ontluchtingsleidingcircuit is een permanent
bevestigd, doorlopend kanaal dat over de gehele lengte
gestaag moet stijgen tot aan het externe eindpunt.

7

De zoutoplossingstank wordt voorzien van onthard water.

8

Het monsterafnamepunt voor onthard water is gemonteerd.

Afb. 15: Startscherm

4

De MINICHLORGEN-installatie voert nu een vaste serie water- en
brijnbatchcycli uit met een countdown van 10 tot 0 om de elektrolysecel te vullen met het minimale volume brijnoplossing aan het begin voordat de normale productie-/ batchcycli automatisch worden
gestart.

Tab. 23: Checklist voor de inbedrijfstelling
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2. Zet de MINICHLORGEN gedurende de bovenstaande inbedrijfstellingscycli in de modus HANDMATIGE VERGRENDELING door de OMHOOG-toets gedurende 5 seconden ingedrukt te houden. Het volgende scherm “HANDMATIGE VERGRENDELING” verschijnt en de
installatie stopt:

Patroon-ID

Calcium hardheid/capaciteit mg/l (CaCO3)

A

48.000

B

97.000

C

292.000

Tab. 24: Afmetingen van de onthardingspatroon

3. Druk in de selectie op de ENTER-toets.

4. Scroll OMHOOG tot het Programma 10 “Waterhardheid” wordt weergegeven en druk op de ENTER-toets.

Afb. 16: Handmatige vergrendeling

3. Druk gedurende 5 seconden op de ENTER-toets om het servicemenu
te openen. Het volgende scherm verschijnt:

5. Scroll OMHOOG/OMLAAG om de totale hardheidswaarde van de
hoofdwatervoorziening te selecteren, in CaCO3 mg/l. Aanwijzing:
Voeg aan de ingevoerde waarde een veiligheidsmarge toe van +50
om met waterschommelingen rekening te houden. Druk op de ENTER
toets om de waarde op te slaan.

ü

Inrichten van de onthardingspatroon.

9.1.3 Programma beëindigen
1. Scroll OMHOOG tot u bij “Programma 1 / Programmamodus beëindigen” komt. Druk hier op de ENTER-toets en de weergave keert terug
naar het beeldscherm "HANDMATIGE VERGRENDELING".
2. Druk voor de herstart van de installatie op de toets OMHOOG-scrollen
en houd deze 5 seconden ingedrukt.

Afb. 17: Pin

4. Voer de servicecode 2236 in met de toetsen OMHOOG/OMLAAG. Elk
cijfer moet hiervoor afzonderlijk worden geselecteerd en ingevoerd.
5. Scroll OMHOOG tot het “Programma 7” wordt weergegeven:

Afb. 19: Produceren

Afb. 18: Programma 7

6. Druk op de ENTER-toets en scroll OMLAAG om de datum en tijd in te
stellen. Op het EINDE-scherm drukt u op de ENTER-toets om terug te
keren naar het servicemenu.

ü

3. De MINICHLORGEN-installatie zal nu verdergaan met de countdown
van de inbedrijfstellingsvolgorde en daarna het normale automatische bedrijf voortzetten, gesignaleerd door INSTALLATIE OK, PRODUCEREN.

4. Als het scherm “INSTALLATIE OK” wordt getoond, scroll dan OMLAAG
om het techniekscherm 1 weer te geven:

Tijd instellen.

9.1.2 Inrichten van de onthardingspatroon (indien
beschikbaar)
Spring naar 9.1.4 als er geen onthardingspatroon beschikbaar is.
1. Scroll OMHOOG tot het “Programma 9” wordt weergegeven en druk
op de ENTER-toets.
2. Selecteer type A, B of C voor het formaat van de onthardingspatroon:

Afb. 20: Techniekscherm

De normale DC-volt-indicator moet tussen 10 en 13 volt liggen.
OPMERKING: Het kan enkele seconden duren voordat de DC-Volt-indicator is gestabiliseerd bij de initiële inbedrijfstelling (d.w.z. het duurt even
voordat de sterkte van de water/brijn-oplossing is gestabiliseerd).
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5. Scroll verder OMLAAG naar het techniekscherm 4 dat de waterstof
drempel als procentwaarde weergeeft. Een aanvaardbare waarde
moet altijd lager zijn dan 70 %. Het waterstofgaswaarschuwingssysteem is in de fabriek vooraf ingesteld en vereist slechts een jaarlijkse
onderhoudsinspectie/-test. BELANGRIJK! Zodra de waterstofafleeswaarde van de initiële inbedrijfstelling stabiel is, voer dan deze
afleeswaarde in het inbedrijfstellingsrapport in bijlage I worden vermeld.

ü

Programma beëindigd.

3. Vul het logboek van de inbedrijfstelling in bijlage I in.

4. Na 12 tot 24 bedrijfsuren moeten verdere controles worden uitgevoerd:
4 Voer een concentratiecontrole van het product uit. De uitslag moet
idealiter 0,6 % ± 0,1 % bedragen.
4 Voer een JA/NEE hardheidstest uit van de ontharde watertoevoer. De
uitslag moet JA zijn, d.w.z. een groene kleur van de monsterneming.
4 Er moet voldoende zout beschikbaar zijn voor de operator om een
ononderbroken bedrijf te garanderen en om ervoor te zorgen dat het
management ter plaatse passende bestelprocedures in gang zet.

9.1.4 Displaytaal wijzigen

ü

è De displaytaal van de systeembesturing kan in de normale bedrijfs-

9.1.6 Controle van de waterstofsensor

modus worden geselecteerd door naar beneden te scrollen naar
Programma 9 en herhaaldelijk op de ENTER-toets te drukken tot de
taalselectie wordt weergegeven; daar kunt u dit scherm verlaten
door OMHOOG/OMLAAG te scrollen en terug te keren naar de
normale bedrijfsweergave.

9.1.5 Aanpassing van de regenererende ontharder (indien
beschikbaar)

Daarmee is de regenererende ontharder ingesteld.

1. Terwijl de MINICHLORGEN in normaal bedrijf is, verwijdert u de signaalkabel die op de waterstofsensor is gemonteerd door de M12-kabel los te koppelen die rechtstreeks op de zwarte detectorbehuizing
is aangesloten. Binnen enkele seconden zal de MINICHLORGEN in de
alarmtoestand gaan en het volgende weergeven:

1. Indien een automatisch regenererende ontharder met een digitale
debietmeter op de installatie is gemonteerd, moet de hardheidsinstelling van de onthardingsregelaar op minimaal 50 mg/l CaCO3 boven de hardheidswaarde van het bronwater worden ingesteld.

2. Als er een automatisch regenererende ontharder in de installatie is
gemonteerd, zorg er dan voor dat de regeneratiecyclus vaak genoeg
wordt uitgevoerd om de totale capaciteit per dag en de waterstroom
door de MINICHLORGEN te kunnen verwerken. Zie hoofdstuk 5.1
"Uitgangsgegevens" voor de maximale waarden van het dagelijkse
waterverbruik

AANWIJZING

Afb. 22: Fout van de waterstofsensor

2. Sluit de M12-kabel opnieuw aan op de waterstofsensor en druk op
de ENTER-knop op de systeembesturing om het alarm te bevestigen
en het normale bedrijf voort te zetten.

ü

Schade aan de installatie door verkeerde installatie/
inbedrijfstelling.
ð Zorg ervoor dat de MINICHLORGEN niet wordt gebruikt zonder een

De inbedrijfsstelling en de start van de installatie is nu voltooid.

9.2 Inbedrijfstelling
Handelingsactie:

betrouwbare toevoer van onthard water.
Als er een automatisch regenererende ontharder met een reservoir is geïnstalleerd, mag de MINICHLORGEN niet worden gebruikt tijdens de regeneratiecyclus. Als de ontharder in regeneratie is, moet de MINICHLORGEN
stoppen en moet het scherm het volgende weergeven:

ü

De MINICHLORGEN is slechts korte tijd buiten bedrijf genomen en
alle inbedrijfstellings- en startprocedures zijn al afgerond, er zijn
geen wijzigingen aan de uitrusting van de MINICHLORGEN aangebracht en de configuratie is achteraf niet gewijzigd.

ü

De toevoer van onthard water moet eerst worden gecontroleerd op
geschiktheid voor gebruik door het uitvoeren van een waterhardheidstest. Het monster geeft een GROENE uitslag voor onthard water en
een RODE uitslag voor hard water. Het resultaat MOET GROEN zijn,
d.w.z. onthard water bevestigen! GA PAS VERDER MET DE INBEDRIJFSTELLING, wanneer een betrouwbare toevoer van onthard water is gewaarborgd!

ü

De zoutoplossingstank wordt gevuld met een batch met de juiste
zoutspecificatie en het waterniveau heeft zijn volledige niveau bereikt (geregeld door het vlotterventiel).

Afb. 21: Onthardingsregeneratie

Als het bovenstaande scherm niet wordt weergegeven, is het mogelijk
dat het regeneratiesignaal van de ontharder niet correct is aangesloten
op de MINICHLORGEN. Zie voor verdere instructies hoofdstuk 7.3.2.
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Voer de volgende stappen uit:
1. Schakel de stroomvoorziening van de MINICHLORGEN in. Het inbedrijfstellingsscherm verschijnt:

Afb. 23: Startscherm

4

De MINICHLORGEN-installatie voert nu een vaste serie water- en
brijnbatchcycli uit met een countdown van 10 tot 0 om de elektrolysecel te vullen met het minimale volume brijnoplossing aan het begin voordat de normale productie-/ batchcycli automatisch worden
gestart.

2. Wanneer de countdown is voltooid, zal de MINICHLORGEN het normale bedrijf hervatten en "INSTALLATIE OK, PRODUCEREN" weergeven:

Afb. 24: Produceren

3. Als het scherm “INSTALLATIE OK” wordt getoond, scroll dan OMLAAG
om het techniekscherm 1 weer te geven: -

Afb. 25: Techniekscherm

De normale DC-volt-indicator moet tussen 10 en 13 volt liggen.

4

Het kan enkele uren duren voordat de DC-Volt-indicator is gestabiliseerd bij de initiële inbedrijfstelling (d.w.z. het duurt even voordat de
stabilisering van de water/brijn-oplossingsconcentratie is gestabiliseerd).

ü

De inbedrijfstelling is nu voltooid.
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10 Bedrijfsvoering
10.2 Handmatige vergrendeling

AANWIJZING
Schade aan de installatie door verkeerd zout!
Het niet opvolgen van de juiste specificatie van het zout dat door deze
installatie wordt gebruikt, zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot uitval
van de installatie en de garantievoorwaarden beïnvloeden.

ð Gebruik het juiste zout.

Het automatische proces kan worden onderbroken door de besturingscyclus in te stellen op de modus “HANDMATIGE VERGRENDELING”. Het automatische elektrolyseproces wordt hiermee GESTOPT.
Terwijl de installatie de melding "INSTALLATIE GESTOPT" of "INSTALLATIE OK" weergeeft, kunt u gedurende 5 seconden op de OMHOOG-toets
drukken om het systeem in de modus "HANDMATIGE VEGRENDELING" te
zetten, waarbij het automatische bedrijf wordt gestopt:

10.1 Automatisch bedrijf
Het MINICHLORGEN-systeem is geautomatiseerd. De zoutoplossingstank
moet handmatig worden bijgevuld met zout voordat de zoutvooraad is
verbruikt. Zorg ervoor dat het zoutgehalte niet onder de 25% komt. De
zoutoplossingstank moet voorzien zijn van markeringen "maximum" en
"minimum" voor het zoutgehalte hebben.
De stroomvoorziening van de MINICHLORGEN voert altijd een eerste
spoeling met water en brijn uit voorafgaand aan het normale bedrijf. In
het normale bedrijf zal het elektrolytisch chloorproces automatisch starten en stoppen, afhankelijk van het niveau in de opslagtank van het product.
Als de tank vol is, geeft het display het volgende weer:

Afb. 28: Handmatige vergrendeling

Als u de toets OMLAAG-scrollen opnieuw 5 seconden indrukt, hervat de
installatie het automatische bedrijf.

10.3 Vergrendeling op afstand
Het MINICHLORGEN-systeem kan worden aangesloten op een externe
schakelaar waarmee de installatie op afstand kan worden gestopt. Als de
installatie op afstand wordt gestopt, toont het scherm de melding “VERGRENDELING OP AFSTAND”. De installatie zal het automatische bedrijf
pas weer hervatten als de afstandsvergrendelingsfunctie is ontgrendeld.

10.4 Onthardingsregeneratie
Afb. 26: Gestopt

AANWIJZING

Wanneer de installatie produceert en de tank gevuld is, geeft het display
het volgende weer:

Schade aan de installatie door toevoer van hard water!
Hard water zou de installatie kunnen beschadigen of de werking
ervan aantasten.

ð Controleer de ontharde watertoevoer regelmatig.
ð Als er een regenererende ontharder is gemonteerd, zorg er dan
voor dat het juiste zoutgehalte regelmatig wordt gecontroleerd en
onderhouden in de brijntank van de ontharder, indien van
toepassing.
Afb. 27: Produceren
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Als er een ontharder met automatische regeneratie is gemonteerd, zal de
ontharder automatisch regenereren; in dit geval moet de MINICHLORGEN
in de STOP-modus staan om te voorkomen dat de MINICHLORGEN met
onthard water werkt (signaal schakelt tussen ontharder en MINICHLORGEN):

5. Monteer de nieuwe vervangende onthardingspatroon.
6. Open de filterin-/uitlaatafsluiters.

7. Haal de installatie uit de modus “HANDMATIGE VERGRENDELING”,
zodat het automatische bedrijf wordt hervat.
8. Reset de volumeteller van de patroonfilter op de MINICHLORGEN-systeembesturing, door herhaaldelijk op de OMLAAG-toets te
drukken tot het techniekscherm 7 wordt weergegeven:

Afb. 29: Onthardingsregeneratie

Zodra het regeneratieproces, dat ongeveer 60 minuten duurt, is voltooid,
zal de installatie het automatische bedrijf hervatten.

Afb. 31: Statusweergave 7

10.5 Wateronthardingspatroon vervangen

9. Druk gedurende 5 seconden op de ENTER-toets, waarna de waarde
"Resterende liters” op de juiste waarde wordt gereset.

Als de installatie is uitgerust met een onthardingsfilterpatroon, is de onthardingspatroon na verloop van tijd opgebruikt en moet worden vervangen.

ü

De MINICHLORGEN-systeembesturing bewaakt de hoeveelheid water die
tijdens het productieproces wordt verbruikt en geeft op het beeldscherm
de noodzakelijke vervanging van de patroon aan. Daarnaast gaat het
gele waarschuwingslampje branden wanneer de patroon bijna opgebruikt is om de operator te waarschuwen voor de op handen zijnde vervanging:

10. Druk vervolgens tweemaal op de toets OMLAAG-scrollen om terug te
keren naar de normale bedrijfsweergave.
Het patroonfilter is nu met succes vervangen.

10.6 Noodstillegging
In geval van nood moet u het apparaat onmiddellijk van de netvoeding
loskoppelen. Hiervoor kunt u de hoofdschakelaar in de UIT-stand (OFF)
zetten.
Als er een extra noodstopknop op het apparaat is aangesloten, kunt u ook
op deze knop drukken om de installatie te stoppen. In dit geval moet het
MINICHLORGEN-systeem op de systeembesturing worden gereset door
na het loslaten van de noodstopknop één keer op de ENTER-toets te
drukken.

Afb. 30: Patroon vervangen

Het niet in acht nemen van de noodzakelijke vervanging van de patroon
kan snel leiden tot een verminderde werking van de installatie en onnodige installatieuitval.
Voorwaarden voor acties:

ü
ü

Zet de installatie in de modus “HANDMATIGE VERGRENDELING”.
De watertoevoer van de installatie is geïsoleerd bij de in- en uitgang.

Voer de volgende stappen uit:
1. Laat de waterdruk in de filterpan afnemen door de drukafnametoets
bovenop de filterbehuizing in te drukken of door het filteruitlaatventiel en vervolgens de monsternemingskraan voor het ontharde water
kort te openen.
2. Verwijder de filterpan met de filtersleutel (meegeleverd met de filterset) en zorg ervoor dat u de filterpan niet laat vallen.
3. Verwijder het water in de filterbak.

4. Verwijder de gebruikte ontharderpatroon.
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10.7 Bedrijfshandboek bijhouden
Om de werking van de installatie te handhaven en te controleren, en om
ervoor te zorgen dat de installatie binnen de garantievoorwaarden van de
fabrikant wordt gebruikt, is de exploitant verplicht het operatorlogboek in
bijlage II bij te houden.

AANWIJZING
Langdurige schade door verkeerd onderhoud.
Zonder een goede operationele rapportage kan de operationele
efficiëntie niet worden gecontroleerd en kan dit in de toekomst leiden
tot onnodig onderhoud.

ð Noteer bij elke toevoeging van zout de parameters volgens het
logboekblad.

ð Schrijf met regelmatige tussenpozen (ca. wekelijks) de parameters op overeenkomstig het logboekblad.

ü

Aan de garantie-eisen is nu voldaan.

34 Bedrijfsvoering
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11 Buiten bedrijfstelling
11.1 Korte buitenbedrijfstelling (tot 6 maanden)

n Bij temperaturen onder 0 °C mag de installatie niet worden getrans-

Voer de volgende stappen uit:
1. Schakel de stroomtoevoer naar de MINICHLORGEN uit met de hoofdschakelaar.

2. Schakel de netspanning opnieuw in om een inbedrijfstellingscyclus
te starten. Als de inbedrijfstellingscyclus is afgerond, schakelt u de
installatie onmiddellijk weer uit. Herhaal dit proces in totaal twee
keer. Het doel van dit proces is om het elektrolysecircuit te spoelen
om de resterende brijn- en natriumhypochlorietoplossing te verwijderen.
3. Isoleer de voorgeschakelde toevoer van water van de zoutoplossingstank en de ontharder, indien nodig.

4. Schakel de automatische regenererende ontharder uit, indien beschikbaar.

ü

De installatie is nu voor korte tijd uit bedrijf genomen.

porteerd vanwege koudebrosheid van de gebruikte kunststoffen, omdat er anders scheuren kunnen ontstaan in lasnaden, tankwanden en
leidingen.
Als u de installatie terugstuurt naar de leverancier/fabrikant, neem dan de
informatie in hoofdstuk 16 "Verklaring van geen bezwaar" in acht op
pagina 44 en in hoofdstuk 17 „Garantie-aanvraag” op pagina 45.

11.5 Afvoeren van oude apparatuur
n De installatie moet overeenkomstig de ter plaatse geldende wetten en

voorschriften op verantwoorde wijze behandeld worden. Laat het systeem niet in de vuilcontainer belanden!
n Omdat de afvoervoorschriften per land kunnen verschillen, raden we
u indien nodig aan om contact op te nemen met uw leverancier.
n In Duitsland moet de fabrikant de gratis verwijdering aanbieden, mits
het systeem veilig is geretourneerd met een verklaring van geen bezwaar (zie pagina 44).

11.2 Buitenbedrijfstelling voor lange tijd
Voer de volgende stappen uit naast de bovenstaande "Korte buitenbedrijfstelling":
1. Bevestig een bordje op de installatie om aan te geven dat de unit vóór
de volgende start moet worden gecontroleerd (controles vóór de start
en inbedrijfstelling).

ü

Installatie voor de lange termijn uit bedrijf genomen.

11.3 Opslag
Handelingsactie:

ü

De installatie werd buiten bedrijf gesteld volgens hoofdstuk 11.2
"Lange buitenbedrijfstelling".

Een vakkundige opslag verlengt de levensduur van het systeem. Negatieve invloeden zoals bijv. extreme temperatuur, hoge vochtigheid, stof, chemicaliën enz moeten vermeden worden.
Zorg voor de meest mogelijke ideale opslag voorzieningen:
n Koele droge, stofvrije opslagruimte met goede ventilatie
n Temperaturen tussen +0 °C en +50 °C;
n Relatieve vochtigheid niet boven de 90 %.

11.4 Transport
Handelingsactie:

ü

De installatie werd buiten bedrijf gesteld volgens hoofdstuk 11.2
"Lange buitenbedrijfstelling".

n De installatie mag alleen worden getransporteerd als alle zout/water-

oplossing uit de installatie is verwijderd.
n Gebruik indien nodig geschikte hijs- en transportmiddelen.
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12 Onderhoud
Producten van Lutz-Jesco zijn volgens de hoogste kwaliteitsmaatstaven
gefabriceerd en hebben een lange levensduur. Desondanks zijn er enkele
onderdelen die slijtage bij gebruik vertonen. Voor een lange gebruiksperiode is daarom een regelmatige controle aan te bevelen. Regelmatig onderhoud van de installatie beschermd deze tegen bedrijfsonderbrekingen.

GEVAAR!

12.2 Inspectie van de waterstofsensor
De waterstofsensor (H2) is uiterst belangrijk om de veiligheid van het MINICHLORGEN-systeem te garanderen. Het H2-waarschuwingsapparaat
moet routinematig en minimaal jaarlijks worden getest om de werking
ervan te bevestigen.

Levensgevaar door stroomschokken!
Onderdelen die onder spanning staan, kunnen tot de dood leiden.

ð Schakel de stroomtoevoer uit voordat u aan de uitrusting gaat
werken.

ð Beveilig alle apparaten tegen opnieuw inschakelen.
Afb. 32: Statusweergave 4

WAARSCHUWING!

Handelingsactie:

ü

Verhoogd gevaar op ongevallen door onvoldoende
personele kwalificatie!
De installatie en het toebehoren mogen alleen door voldoende gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden.
Niet voldoende scholing verhoogd het gevaar op ongevallen.

ð Stel vast dat alle activiteiten alleen door overeenkomstig
gekwalificeerd personeel uitgevoerd mogen worden.

ð Het onderhoud wordt uitgevoerd met geschikte persoonlijke

12.1 Onderhoudsinterval
De installatie moet regelmatig worden onderhouden om fouten, slechte
prestaties en storingen te voorkomen. In deze tabel staat een overzicht
van de te nemen onderhoudswerkzaamheden en de bijbehorende intervallen. Aanwijzingen betreffende deze werkzaamheden volgt in de volgende hoofdstukken.
Niveau

Onderhoud

Indien nodig

Bediener

n Onthardingspatroon (indien
n Controleer of alle hydrauli-

sche aansluitingen en verbindingen vrij zijn van lekken en of de buisleiding
zich in goede toestand bevinden.
n Waterstofgassensor controleren/testen
Technicus

Elke 5 jaar

Technicus

n Waterstofgassensor contro-

leren/testen/vervangen
n Algemene revisie

4. Voer de controleprocedure uit in hoofdstuk 9.1.6 „Controle van de
waterstofsensor” op pagina 30.
5. Vervang de waterstofsensor wanneer:

è De afleeswaarde > 70 % boven het normale bereik ligt
of brandschade

aanwezig) vervangen

Elke 2 jaar (of >
10.000 bedrijfsuren)

2. Het H2-gehalte dat in de directe omgeving is vastgesteld, wordt op
het scherm weergegeven en zou normaal gesproken onder 70 %
moeten liggen. Deze waarde kan worden weergegeven op de MINICHLORGEN-systeembesturing door OMLAAG te scrollen naar programma 4.

è Bekend is dat de sensor is beschadigd door onderdompeling in water

Interval

Technicus

Voer de volgende stappen uit:

3. Vergelijk het weergegeven waterstofniveau met de waarde die op het
moment van de eerste inbedrijfstelling/start volgens bijlage I is vastgelegd. Als de huidige displaywaarde > 25 % hoger is dan de inbedrijfstellingswaarde, moet de sensor worden vervangen.

beschermingsmiddelen.

Elk jaar

Het MINICHLORGEN-systeem werkt in het normale automatische bedrijf.

è De sensor meer dan 2 jaren in bedrijf was
OPMERKING: Als de sensor correct functioneert en het display 100% aangeeft, komt dit overeen met een H2-detectieniveau in de atmosfeer van
minder dan 2,5 % van de drempelwaarde, wat nog steeds uiterst veilig is;
het niveau is echter hoger dan normaal en er moet actie worden ondernomen om het probleem te verhelpen.

ü

De waterstofsensor is nu met succes gecontroleerd en de
sensor succesvol vervangen.

12.3 Correctief onderhoud
Handelingsactie:

ü

Voer een korte buitenbedrijfstellingprocedure uit, zie hoofdstuk 11.1
„Korte buitenbedrijfstelling (tot 6 maanden)” op pagina 35.

Tab. 25: Onderhoudsinterval
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12.3.1 MINICHLORGEN eenheid
1. Verwijder de kunststof afdekking van de MINICHLORGEN

2. Controleer alle schroefverbindingen van de vloeistofhoudende buizen
op lichte lekkage. Dit kan worden veroorzaakt door een schroefverbinding die verder moet worden aangehaald. Of de buis moet verder
in de buisschroefverbinding worden geperst.

3. Veeg alle oplossingsresten van de schroefverbindingen af. Als er
chloor- en/of zoutresten aanwezig zijn die irritatie aan de huid en
ogen kunnen veroorzaken, draag dan rubberen handschoenen en
een veiligheidsbril.

4. Controleer of de gelijkstroomkabels van de elektrolysecel aan de bovenste en onderste aansluitklemmen vastzitten. Haal deze NIET te
strak aan!
5. Borstel het stof weg dat zich eventueel heeft opgehoopt aan de voorzijde van het behuizingsventilatierooster van de elektrolysecel-stroomvoorziening.

6. Controleer alle losse kabelschroefverbindingen of elektrische verbindingsstekkers die op de sensoren en besturingen zijn aangesloten en
haal deze indien nodig aan.

7. Plaat de afdekking van de MINICHLORGEN terug en let erop deze op
correcte wijze te positioneren.

12.3.2 Tank met zoutoplossing

Het MINICHLORGEN-systeem moet om de 5 jaar worden gereviseerd, ongeacht de werkelijke bedrijfsuren. Deze werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd door een erkende MINICHLORGEN-servicemonteur.
De besturingseenheden, de elektrolysecel, de zoutoplossingstank en alle
bijbehorende leidingen moeten grondig worden geïnspecteerd en gereinigd, en indien nodig moeten versleten of defecte onderdelen worden
vervangen.
De water- en brijnmagneetventielen moeten worden vervangen.
De elektrolysecel moet met zuren worden gereinigd en de twee O-ringen
van de celbehuizing-eindkap en de beide O-ringen van de aansluitklemmen moeten worden vervangen.
Alle flexibele kunststof buisleidingen moeten worden vervangen.
De waterstofsensor moet worden vervangen.
Als er een automatische regenererende ontharder is gemonteerd, moet
de ontharder volledig worden onderhouden.
Alle veiligheidsschakelaars en -voorzieningen moeten grondig worden
getest.
Uit te voeren acties:

è Neem contact op met uw MINICHLORGEN-klantenservice om de
grote revisie van de installatie te regelen.

1. Reinig de zoutoplossingstank als het zout vuilresten heeft achtergelaten.

2. Controleer of de zwarte brijn-afzuigleiding en de terugslagventiel-component aan het einde van de zwarte zuigleiding (die zich op
de bodem van de brijn-aftapcompent bevindt) schoon zijn. Vervang
ze als ze beschadigd zijn of ontbreken!
3. Vervang het vlotterventiel van de zoutoplossingstank als deze beschadigd is.

4. Controleer of de uitrusting van de onthard water toevoer onderhoud
nodig heeft door het betreffende handboek te raadplegen dat bij het
apparaat wordt meegeleverd.
5. Controleer of de binnenkant van de producttank schoon is en verwijder zorgvuldig alle resten die op het oppervlak van de productoplossing kunnen drijven. Deze kunnen vast komen te zitten in de vlotterschakelaar en ervoor zorgen dat het MINICHLORGEN-systeem uitvalt.

ü

De grote revisie garandeert een toekomstig veilig bedrijf van de
installatie.

12.5 Reiniging van de elektrolysecel
De elektrolysecel kan van tijd tot tijd een reiniging met zuur nodig hebben
om kalkafzettingen veroorzaakt door hard water en afzettingen van zware metalen zoals ijzer en mangaan te verwijderen.

i

Een van de redenen voor een "SPANNING HOOG"-alarm van
de MINICHLORGEN is dat de elektrolysecel verkalkt of vervuild
is met zware metalen.

Handelingsactie:

6. Wanneer alle onderhoudswerkzaamheden zorgvuldig zijn uitgevoerd,
neem dan de MINICHLORGEN weer in bedrijf.

ü

ü

Voer de volgende stappen uit:

Het correctief onderhoud is nu voltooid.

WAARSCHUWING!

12.4 Algemene revisie

Verhoogd risico op letsel door gemorst brijn!

AANWIJZING

Resten van de brijnoplossing zouden uit de zoutoplossingstank
kunnen druppelen.

Schade aan de installatie door verkeerd onderhoud!

ð Veeg gemorste vloeistof onmiddellijk op!

De installatie en het toebehoren mogen alleen door voldoende gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden.

ð Zorg ervoor dat het onderhoud correct wordt uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel.
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3. Spoel de elektrolysecel grondig af met water en laat daarna al het
water weglopen alvorens het opnieuw in te bouwen in de elektrolysecelkamer.
4. Bevestig de elektrolysecel opnieuw aan de schroefaansluitingen en
zorg ervoor dat de schroefverbindingen niet te strak worden aangehaald.
5. Zorg ervoor dat de watertoevoer naar de installatie is ingeschakeld.
6. Voer de start uit volgens hoofdstuk 9.1.

ü

De elektrolysecel is nu met succes gereinigd met zuur.

12.6 Onderhoud afsluiten
Voer de volgende stappen uit:
1. Noteer de datum van het onderhoud en de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.

2. Vul alle bedrijfs-, service- of inbedrijfstellingslogboekbladen in voor
het MINICHLORGEN-systeem en andere gerelateerde documenten in
dit handboek.
3. Plak een sticker met de onderhoudsdatum op de installatie.

4. Lees voor de juiste inbedrijfstellingsprocedures hoofdstuk 9 "Inbedrijfstelling".

ü

Het onderhoud is afgesloten.
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13 Storingsanalyse
Hierna vindt u informatie over het verhelpen van storingen op het besturingsapparaat of op de installatie. Mocht het niet lukken om de storing op te lossen, neem dan voor verdere maatregelen contact op met uw erkende MINICHLORGEN-klantenservice of stuur de installatie of de componenten ervan
voor reparatie op.

13.1 Storingen
Weergave

Storing

Mogelijke oorzaken

Correctiemaatregel

Installatiestoring /
noodstop

De noodstop-drukknop is
ingedrukt.

n Handmatige activering.

n Reset de noodstopknop en bevestig de fouten.
n Reset de noodstopknop en bevestig de fouten.

n Onbedoelde activering.

n Controleer de bedrading en zorg ervoor dat de

schakelaar op NC staat.
n Kabelbreuk/losse kabelverbinding

Installatiestoring /
Systeembest.-temperatuur

De temperatuur in de
besturing is hoger dan 50
°C.

n Verstopte inlaat-/uitlaatfilters.

n Reinig of vervang filters en bevestig fouten.
n Reinigen en vervangen en bevestig fouten.

n Storing van de besturingskoelven-

tilator.

n Reinigen en vervangen en bevestig fouten.

n Storing van de besturingstempera-

tuurschakelaar.
n Kabelbreuk/losse kabelverbinding

Installatiestoring /
Ext. Tank hoog

Het hoge niveau in de
externe producttank is
overschreden.

n Controleer de bedrading en zorg ervoor dat de

schakelaar op NC staat.

n Storing van de start-/stopschake-

n Reinigen en vervangen en bevestig fouten.

laar.
n Magneetventiel is lek.

n Controleer op spanen of versleten ventielzitting

of membraan.
n Controleer of de terugslagventielen van de do-

n Retourstroom door de doseerin-

stallatie.

seerinstallatie schoon zijn.
n Controleer de bedrading en zorg ervoor dat de

schakelaar op NC staat.
n Kabelbreuk/losse kabelverbinding

Installatiestoring /
Ext. Tank laag

Het lage niveau in de
externe producttank is
bereikt.

n Storing van de start-/stopschaken
n
n
n
n

Installatiestoring /
extra alarm

Er is een extra alarmingang geactiveerd.

laar.
Installatie is handmatig vergrendeld.
Installatie is op afstand vergrendeld.
Installatie is in de storingstoestand.
Te veel weggenomen.
Storing van de schakelaar voor
laag niveau.

n Er is een extra alarm geactiveerd.

n Reinigen en vervangen en bevestig fouten.
n Haal de installatie uit de handmatige vergrende-

ling.
n Haal de installatie uit de vergrendeling op af-

stand.
n Controleer de installatiestoring en bevestig fou-

ten.
n Verminder de dosering van het product.
n Controleer de bedrading en zorg ervoor dat de

schakelaar op NC staat.
n Controleren, fouten oplossen en bevestigen.

n Kabelbreuk/losse kabelverbinding
n Controleer de bedrading en zorg ervoor dat de

schakelaar op NC staat.
Installatiestoring /
behuizingsdeur

De deur/het venster van
de elektrolyse- en
ontgassingskamer is
open.

n De deur is handmatig verwijderd.

n Plaats de deur en bevestig de fouten.

n Storing van de deurschakelaar.
n Kabelbreuk/losse kabelverbinding

n Controleren en vervangen.
n Controleer de bedrading en zorg ervoor dat de

schakelaar op NC staat.
Tab. 26: Storingsanalyse
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Weergave

Storing

Mogelijke oorzaken

Correctiemaatregel

Installatiestoring /
H2-sensor

De waterstofconcentratie
heeft de 100 % van de
alarmwaarde overschreden (< 2,5 % OEG).

n Gebroken of beschadigde buislei-

n Controleren en vervangen.

Installatiestoring /
spanning hoog

De maximale spanning
voor de elektrolysecel is
overschreden.

ding.
n Ontluchting is geblokkeerd.
n Sensor is niet aangesloten.
n Kabelbreuk/losse kabelverbinding

n Controleren en reinigen.
n Sensor aansluiten.
n Kabelbreuk/losse kabelverbinding

n Onvoldoende zoutgehalte in de

n Controleer op verstopping en controleer het zout-

elektrolysecel.
n Kalkafzetting op de elektroden.

n Controleer de juiste bedrijfswijze van de onthar-

n Alarmpunt is te laag ingesteld.

n Controleren en instellen.

gehalte van het brijn.
der. Controleer de zoutkwaliteit.

n Kabelbreuk/losse kabelverbinding
n Kabels vervangen. Verbinding aanhalen. Verbin-

ding reinigen.
Installatiestoring /
spanning laag

Installatiestoring /
geen waterstroom

Installatiestoring /
verminderde
luchtstroom

De minimale spanning
voor de elektrolysecel is
onderschreden.

n Hoog zoutgehalte in de elektroly-

n Zoutinstelling controleren, instellen en resetten.

secel.
n Storing van de stroomvoorziening.
n Storing van het bedrijfsrelais.

n Controleren en vervangen.

Onvoldoende waterstroom binnen het
batchproces.

n Lage waterdruk.

n Neem contact op met de dienstverlener.

n Verstopte leiding.

n Controleren en reinigen.

n Verstopte ontharder.

n Reinigen, onderhouden of vervangen.

n Storing in de debietmeter.

n Controleren en vervangen.

n Kabelbreuk/losse kabelverbinding

n Kabelbreuk/losse kabelverbinding

n Verstopte debietbegrenzer.

n Controleren en reinigen.

n Verstopte ontluchtingsleiding.

n Controleren en de verstopping oplossen.

n Ventilatorstoring.

n Controleren en vervangen.

n Storing van de luchtstroomsensor.

n Controleren, reinigen of vervangen.

n Kabelbreuk/losse kabelverbinding

n Kabelbreuk/losse kabelverbinding

Te weinig luchtstroom uit
de ventilator.

n Controleren en vervangen.

Tab. 26: Storingsanalyse

13.2 Systeemmeldingen (oranje led)
Mogelijke oorzaken

Beschrijving

Opstart-bedrijf

Wanneer de installatie wordt opgestart nadat de kastdeur is geopend of nadat deze is losgekoppeld van het elektriciteitsnet, doorloopt de installatie een bepaald aantal opstartcycli om ervoor te zorgen dat er een voldoende geconcentreerd mengsel van water en brijn in de cel aanwezig is.
Het aantal opstartcycli is in de fabriek ingesteld en kan indien nodig worden gewijzigd.

Systeemwaarschuwing
(Alle fouten)

Een ingestelde grenswaarde werd overschreden en de alarmvertraging werd geactiveerd.

Systeemwaarschuwing
(Wateronthardingspatroon)

Bij gebruik van een wateronthardingspatroon geeft de melding het einde van het behandelingsvolume aan.
Voorzichtig: De installatie wordt door deze melding niet stopgezet! Als de patroon niet onmiddellijk wordt vervangen,
kunnen afzettingen in de cel het systeem beschadigen.

Tab. 27: Systeemmeldingen (oranje led)
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13.3 Systeemfouten (rode led)
Mogelijke oorzaken

Beschrijving

NOODSTOP

De installatie is via een noodstopschakelaar stopgezet.

PANELTEMP. HOOG

De binnentemperatuur van de schakelkast is te hoog. Bij 50 °C wordt het alarm geactiveerd en wordt de productie
stopgezet. Controleer indien nodig de ventilator van de behuizing en reinig de luchtfilter of vervang deze.

EXT TANK VOL

De niveauschakelaar van een externe producttank geeft aan dat de tank vol is. De productie stopt.

EXT TANK LEEG

De niveauschakelaar van een externe producttank geeft aan dat de tank leeg is. De productie stopt.
De melding kan worden bevestigd en de fout wordt genegeerd voor de komende 24 uur. Wanneer de producttank weer
vol is, wordt de 24-uurs timer voortijdig gereset.

EXTRA ALARM

Dit alarm kan worden geactiveerd via de instellingen en wordt gebruikt om extra componenten in de installatie te
integreren. Dit alarm wordt pas geactiveerd nadat de vertragingstijd is overschreden en moet door de operator worden
bevestigd.

KASTDEUR

Het alarm wordt geactiveerd door een geïnstalleerde deurschakelaar. Na de bevestiging doorloopt de installatie eerst
de opstartcycli voordat de productie weer begint.

H2-sensor

Als de H2-waarde 100% bereikt, wordt een alarm geactiveerd, waarbij 100% in het display een H2-concentratie van
2,5% van het lower explosion level (LEL) betekent.
Het alarm wordt ook geactiveerd als er geen sensor op de installatie is aangesloten.

SPANNING HOOG

Dit alarm wordt geactiveerd als de spanning de in de instellingen ingestelde waarde overschrijdt. Mogelijke oorzaken
kunnen schaalvergroting, elektrodeslijtage of onvoldoende zoutverzadiging in het brijn zijn.
Dit alarm wordt gedurende de eerste 60 minuten na een inbedrijfstelling onderdrukt, zodat stabiele waarden kunnen
worden bereikt.

SPANNING LAAG

Dit alarm wordt geactiveerd als de spanning de in de instellingen ingestelde waarde onderschrijdt. Mogelijke oorzaken
kunnen een te hoge zoutconcentratie of een defecte stroomvoorziening zijn.

TOEVOER LAAG

Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de watertoevoer zo laag is dat het niet mogelijk is om het doorlopen van de
cyclus in de voorziene tijd te voltooien.

LUCHTSTROOM LAAG

Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de luchtstroom van de ontluchting onder het ingestelde volume valt.

LUCHTSTROOM HOOG

Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de luchtstroom van de ontluchting boven het ingestelde volume stijgt.

LEKKAGE

Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de leksonde inschakelt.

PRODUCTTEMP.

Dit alarm wordt geactiveerd wanneer de temperatuursensor in de externe producttank een te hoge temperatuur meet.

Tab. 28: Systeemfouten (rode led)
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14 Onderdelen
14.1 Aanbevolen onderdelen

14.2 Hydraulische/vloeistofbesturingsapparaten

14.1.1 Vervanging van de onthardingspatronen (indien
aanwezig)
Beschrijving
Onthardingsfilterpatroon met lage capaciteit, type-L* (A)
Onthardingsfilterpatroon met standaard capaciteit, type-S* (B)
Onthardingsfilterpatroon met hoge capaciteit, type-H* (C)
(*afhankelijk van het type dat bij de installatie is meegeleverd)

14.1.2 MINICHLORGEN 30/60/90 algemene
reserveonderdelen
Beschrijving
Voetventiel van de brijn-afzuiging PP/EPDM terugslagventiel en
filterzeef-component.
Dubbele niveaubewaking voor producttank
PVDF/FPM met 5 m PVC-signaalkabel.
Waterstofgassensor en montagehouder.
Elektrolysecel, O-ring-afdichtingsset van de interne EPDM O-ringen
en interneO-ringen van de aansluitklemmen.
Vlotterventiel voor zoutoplossingstank, PP/EPDM/messing

42 Onderdelen

Afb. 33: Water-/brijnbesturingsapparaten

Toets

Beschrijving

1

Brijn-injector PVDF/PP/EPDM, connectoren (8 mm OD)

2

Waterdrukregelaar PP/SS/EPDM/PVDF/Ti, connectoren (8
mm OD)

3

Waterdebietmeter PVDF/PP/EPDM

4

Watermagneetventiel PP/SS/EPDM/PVDF/Ti, connectoren (8
mm OD)

5

Brijn-magneetventiel PP/SS/EPDM/PVDF/Ti, connectoren (8
mm OD)

BA-65010-05-V04
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15 EU-Conformiteitverklaring

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EC regulations
due to the concept and design of the version sold by us.
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.
(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives CE
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation.
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.
(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a continuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación.
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.
Bezeichnung des Gerätes:

Elektrolysechlorungsanlage zur Verwendung vor Ort

Description of the unit:

On-site electrolytic chlorination system

Désignation du matériel:
Descripción de la mercancía:

Typ:
Type:

MINICHLORGEN 30 / 60 / 90

EG-Richtlinien:
EC directives:

Maschinenrichtlinie / Machinery (2006/42/EG)
Niederspannungsrichtlinie / Electrical equipment designed for use within certain voltage limits
(2014/35/EU)
Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility (2014/30/EU)

Dokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.02.2017
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16 Reinigingsverklaring
De verklaring kopiëren a.u.b., buiten op de verpakking aanbrengen en met de apparatuur meezenden!

Reinigingsverklaring
(voor ieder apparaat apart invullen en zichtbaar op het apparaat aanbrengen aub)
Wij sturen u het volgende artikel toe voor reparatie:
Apparatuur en apparatuur type: ....................................................

Artikelnr.: .................................................................................

Opdrachtnr.: .................................................................................

Leverdatum:.............................................................................

Reden voor reparatie: ................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Vloeistofgegevens
Naam / omschrijving:....................................................................

Irriterend:

Ja

Nee

Eigenschappen: ............................................................................

Corrosief:

Ja

Nee

We verklaren hierbij dat de apparatuur voor verzending grondig gereinigd is aan zowel de binnen- als buitenzijde en vrij is van stoffen
welke gevaarlijk zijn voor de gezondheid zoals chemisch, biologisch, giftig, ontvlambaar en radioactief materiaal en dat eventuele olie
eruit is verwijderd.
Als fabrikant nadere reinigingswerkzaamheden nodig acht, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht.
We verzekeren dat de hierboven genoemde informatie correct en volledig is en dat de apparatuur volgens de geldende voorschriften
wordt verzonden.

Firma / Adres:...............................................................................

Telefoon: ..................................................................................

.....................................................................................................

Telefax: ....................................................................................

.....................................................................................................

Email:.......................................................................................

Klantnummer:...............................................................................

Contactpersoon: .......................................................................

Datum, Handtekening: ..................................................................
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17 Garantie-aanvraag

Garantie-aanvraag
Svp kopiëren en met de apparatuur meezenden!
Bij uitval van de installatie binnen de garantieperiode vragen wij u de, gereinigde, apparatuur retour te sturen, en met volledig ingevulde aanvraag.
Afzender
Firma: ..................................................................................................................... Tel. Nr.: ................................. Datum: .......................
Adres: ........................................................................................................................................................................................................
Contactpersoon: .........................................................................................................................................................................................
Fabrikant ordernummer:: ........................................................................................ Leverdatum:................................................................
Apparaat type: ........................................................................................................ Serienummer: ............................................................
Nominale capaciteit, nominale druk: ...........................................................................................................................................................
Omschrijving probleem: ..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Bedrijfsomstandigheden van de apparatuur
Toepassing, systeemaanduiding: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Eventueel gebruikte toebehoren:
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Datum ingebruikname: ...............................................................................................................................................................................
Geschat aantal draaiuren: ...........................................................................................................................................................................
S.v.p specifieke installatie beschrijven en op eenvoudige tekening toegepaste materialen, diameters, lengtes en hoogtes aangeven.
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Bijlage I - Geavanceerde instellingen
U kunt geavanceerde instellingen van het EASYCHLORGEN-systeem in
het servicemenu invoeren. Breng alleen wijzigingen aan in deze
instellingen als u zich volledig bewust bent van de gevolgen. Verkeerde
instellingen kunnen gevaarlijke situaties en schade aan het systeem
veroorzaken. Als u niet zeker bent, neem dan contact op met de fabrikant.

Handelingsactie:

Instellingen wijzigen

Voer de volgende stappen uit:

ü

Hoofdstukken 7 „Installatie” op pagina 16 en 9 „Inbedrijfstelling”
op pagina 28 zijn volledig en met succes uitgevoerd.

ü

De installatie is ingeschakeld en opgestart.

1. Houd de ENTER-toets 5 seconden ingedrukt om het servicemenu te
openen.
4 Er verschijnt een verzoek om een PIN in te voeren.

GEVAAR

2. Voer met behulp van de pijltjestoetsen de servicecode 2236 in en
bevestig met ENTER.

Gevaar door verkeerde instellingen!
Sommige van de hier beschreven instellingen kunnen leiden tot
aanzienlijk persoonlijk letsel en materiële schade als de voor de
veiligheid relevante grenswaarden niet worden nageleefd of als een
automatische uitschakeling wordt omzeild wanneer een grenswaarde
wordt overschreden. Wijzig deze instellingen alleen als u zich volledig
bewust bent van de gevolgen en er daardoor geen gevaar ontstaat.

3. Gebruik de pijltjestoetsen om door de hieronder beschreven menu's
te bladeren tot u een tweede PIN-code moet invoeren.

4. Voer met behulp van de pijltjestoetsen de servicecode 6322 in,
bevestig met ENTER en ga verder met de instellingen.

ð Wijzig nooit de veiligheidsrelevante fabrieksinstellingen: Nr. 4
(alarmvertraging), Nr. 5 (spanning hoog), Nr. 6 (spanning laag), Nr.
14 (opstartcycli), Nr. 16 (alarm ventilator), Nr. 21 (luchtstroomsensor), Nr. 25 (luchtstroomkalibratie).

ð Neem contact op met de fabrikant als u niet zeker weet of een van
uw instellingen gevaarlijk is.
Nummer

Functies

Beschrijving

0

PIN invoeren

PIN: 2236

1

Instellingen afsluiten

Druk op Enter om terug te keren naar het scherm “handmatige vergrendeling”.

2

Vertraging herstart

Fabrieksinstelling
Wanneer het bovenste tankniveau is bereikt, wordt deze timer gestart om een voortijdige herstart te
voorkomen. Deze kan worden gereset door de handmatige vergrendeling kortstondig te activeren.

3

Uitschakelvertraging

Fabrieksinstelling
De tijd vanaf het activeren van een uitschakeling tot aan de daadwerkelijke veilige uitschakeling van het
systeem. Zo kan bijvoorbeeld de lopende cyclus worden beëindigd voordat deze wordt uitgeschakeld.

4

Alarmvertraging

Fabrieksinstelling
Als een grenswaarde wordt overschreden, verschijnt eerst een melding en gaat de oranje led branden. De
installatie blijft produceren voor de duur van de alarmvertraging en stopt pas na afloop van de ingestelde
tijd. Er verschijnt een systeemfoutmelding, verbonden met de rode led.
Als de grenswaarde terugkeert naar het normale bereik binnen de alarmvertraging, gaat het gele lampje
uit en hervat de installatie het normale bedrijf.

5

Spanning hoog

Fabrieksinstelling
De maximaal toegestane spanning is afhankelijk van de in het systeem ingebouwde elektrolysecel.

6

Spanning laag

Fabrieksinstelling
De minimaal toegestane spanning is afhankelijk van de in het systeem ingebouwde elektrolysecel.

7

Tijd instellen.

Instellen van tijd en datum voor correcte weergave in het foutenlogboek.

8

Brijntimer

Fabrieksinstelling
Deze timer wordt alleen gebruikt bij modellen die via een waterstraalpomp aanzuigen en regelt de
hoeveelheid brijn die tijdens elke cyclus in de elektrolysecel terechtkomt.
Deze instelling heeft bij de Compact-modellen geen functie.

Tab. 29: Geavanceerde instellingen in het servicemenu
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Functies

Beschrijving

9

Onthardingspatroon

Als de ontharding wordt uitgevoerd met behulp van een wateronthardingspatroon, kan het geselecteerde
type in dit punt worden aangegeven. Het systeem berekent de totale capaciteit uit het type en de gegeven
waterhardheid en waarschuwt de gebruiker op tijd voor een noodzakelijke vervanging.
Als er een automatische waterontharder op de installatie is aangesloten, moet in de selectie "geen"
worden geselecteerd en moet de signaalkabel voor de regeneratie in de besturing worden aangesloten.

10

Waterhardheid

Invoer van de ruwe waterhardheid in ppm CaCO3 plus 20% als veiligheidsreserve.

11

PIN invoeren

PIN: 6322

12

Brijnimpuls

Fabrieksinstelling
Aantal impulsen van de debietmeting. De standaardinstelling is 2 voor Compact-installaties en 1 voor
andere types.

13

Verhouding water/brijn

Fabrieksinstelling
Dit is de instelling van de verhouding tussen water en brijn in de Compact-installaties. Een waarde van 15
betekent bijvoorbeeld 15 delen water op 1 deel brijn. Voor de andere modellen kiest u 1 als instelling.

14

Opstartcycli

Fabrieksinstelling
Het aantal vulcycli dat vóór de inbedrijfstelling of na onderhoudswerkzaamheden wordt uitgevoerd om
ervoor te zorgen dat de cel met een voldoende hoeveelheid verdund brijn wordt gevuld voordat de
elektrolysestroom is gevuld.

15

Cyclustijd

Fabrieksinstelling
De cyclustijd beschrijft de tijd tussen twee batches en bepaalt zo de volumestroom van de installatie.

16

Alarm ventilator

Fabrieksinstelling
Als het luchtdebiet onder de ingestelde waarde komt, wordt een alarm geactiveerd, omdat een verdunning
van de waterstof tot onder de 25% lower explosion limit (LEL) niet meer gegarandeerd is.

17

Externe tank vol

“Yes” wanneer een externe tank met een niveauschakelaar (NC) wordt gebruikt.

18

Externe tank leeg

“Yes” wanneer een externe tank met een niveauschakelaar (NO) wordt gebruikt.

19

Extra alarm

“Yes” als er een extern alarm (NC) op de installatie is aangesloten.

20

Stroomsensor

Fabrieksinstelling
“Yes” als er een stroomsensor (0 - 10 V DC Input) op de installatie is aangesloten. Daarnaast moet het
berekende bereik in menu 24 worden ingevoerd.

21

Luchtstroomsensor

Fabrieksinstelling
“Yes” als er een luchtstroomsensor (0 - 10 V DC Input) op de installatie is aangesloten. Daarnaast moet het
berekende bereik in menu 25 worden ingevoerd.

22

Lekkagewaarschuwing

“Yes” als er een lekkageschakelaar (NC) op de installatie is aangesloten.

23

Vergrendeling op
afstand

“Yes” als er een vergrendeling op afstand is aangesloten. Als het contact gesloten is, produceert de
installatie in normaal bedrijf en als het contact open is, stopt de installatie zonder dat er een alarm wordt
geactiveerd.

24

Stroomkalibratie

Neem contact op met de fabrikant om de in te voeren waarden te weten te komen.

25

Luchtstroomkalibratie

Neem contact op met de fabrikant om de in te voeren waarden te weten te komen.

26

Modbus-adres

Optioneel: Voer het adres van de Modbus in.

27

Modi/Modbus

Selecteer de gewenste optionele communicatiemogelijkheid.

28

Luchtstroom hoog

Neem contact op met de fabrikant om de in te voeren waarden te weten te komen.

29

Producttemperatuur

“Yes” als er een temperatuursensor in de producttank is geïnstalleerd.

30

Temperatuur hoog

Neem contact op met de fabrikant om de in te voeren waarden te weten te komen.

Tab. 29: Geavanceerde instellingen in het servicemenu
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Bijlage II - Inbedrijfstelling / Service sheet
aanvullen en opslaan
(a) Inbedrijfstelling (b) Reparatie na defect (c) Servicebezoek
Bezoekdatum
SPANNINGSMETING (V)
AMPÈREMETING (A)
BEDRIJFSUREN
AIRFLOW RATE (m3/hr)
HARDHEIDSNIVEAU TEST (Groen / Rood)
PRODUCTTEST (vrij chloor)
PRODUCTTEST (zoutgehalte)
H2-sensor test
HOEVEELHEID TOEGEVOEGD ZOUT
PRODUCT afname:

Art:
Instelling:

PRODUCT afname:

Art:
Instelling:

WATERONTHARDER

Instellingen:

VISUELE CONTROLE WATERONTHARDER
VISUELE CONTROLE ONTLUCHTINGSLEIDING
INCL. UITLAATOPENING
VISUELE CONTROLE LEKKAGES
ANDERE INFORMATIE / INSTELLINGEN
NAAM EN HANDTEKENING INSPECTEUR
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Bijlage III - Bedrijfslogboek
aanvullen en opslaan
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OPMERKINGEN

NAAM EN HANDTEKENING INSPECTEUR

HOEVEEL ZOUT IS ER
BIJGEVULD?

VISUELE CONTROLE
LEKKAGES

LOOPTIJD

H2-SENSOR (%)

AIRFLOW RATE (m3/hr)

STROOMOPNAME (A)

SPANNINGSMETING (V)

(b) wekelijkse inspectie van de installatie

Bezoekdatum

(a) zout bijgevuld
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Bijlage IV - Service controle blad
aanvullen en opslaan
Datum:

Systeem type / model:

Serienummer:

Looptijd:

Controle

OK

Opmerkingen

Controle productopslagtank
n Lekkage

Controle elektroden
n 1) Afzettingen
n 2) Lekkage
n 3) Functie

Controle waterontharder
Zie documentatie waterontharder
Controle magneetkleppen
n Waterdosering
n Brijndosering

Controle waterstofsensor
n Functies

Controle brijntank
n Lekkages en vervuiling

Controle besturing en systeem
1) Elektrische aansluitingen controleren
2) Controle op volledigheid, correcte installatie / functie
3) Zekeringen controleren
4) Functie
Controle ventilator

Controle bedrijfslogboek
Systeeminstellingen
H2-Sensor (%)

Volt:

Cyclustijd:

Brijn timer:
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