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  UYARI 

Elektrik çarpma riskini karşı, elektrik güç kaynağı hasar görürse üretici veya yetkili servis personeli 
tarafından derhal değiştirilmelidir. 

 
 
 
 
 

 
    ÖZELLİKLER ve YARARLARI 

Waterco Tuz-Klor Jeneratörleri sağlam bir yapıya sahiptir. Güç ünitesinde bulunan klor üretim ayar 
düğmesi zaman program rölesi kolay ve etkili bir havuz arıtımı sağlar. Kendini temizleyen model, 
hücre elektrotlarının temizlik ihtiyacının giderilmesi, optimum performans için ters-polarite teknolojisini 
kullanarak kireçlenmeyi önlemek ve elektrotları temiz bırakmak amacıyla tasarlanmıştır. 

 
 
 
 

 
 
 



 
YAPIMI 
 

 
Güç ünite gövdesi yüksek mühendislik kalitesinde plastikten yapılmıştır ve ısı dağılımı için büyük 
alüminyum ısı teknesi vardır. 
 
Hücre gövdesi UV’ ye dayanıklı akrilikten  yapılmıştır.. Standart jeneratörlerde hücre elektrot anodu 
(pozitif elektrot) özel olarak kaplanmış titanyum meshten yapılmışken; katot (negatif elektrot) sade 
titanyum meshten yapılmıştır. Kendinden temizlemeli jeneratörler de tüm hücre elektrotları özel olarak 
kaplanmış titanyum meshten yapılmıştır. 
 
 
 
 
     TEKNİK BİLGİLER 
 
Electrochlor Kendinden Temizlemeli Model 
 
Elektrochlor Jeneratör hafif tuzlu sudan DC akımı ile klor üretir. 
 
Elektrotlar anot ve katot olarak ayrılır ve elektrik potansiyel farkı bulunmaktadır. Elektrik potansiyel 
polarite farklılığı ters çevrildiğinde anot katot olur ve katot da anot olur. Ters çevrilen polarite katotta 
birikebilecek kireçlenmeyi ortadan kaldırır.  
 
Bu ters çevirme işlemi havuz suyunun kimyasal dengesini normal parametreler için tutarak, hücrelerde 
kalsiyum birikimini ortadan kaldırır.  
 
Su dengesinin uygun değerlerde tutulabilmesi için profesyonel havuzcunuz tarafından düzenli olarak 
test edilmesi tavsiye edilir. 
 
Kendinden temizlemeli Electrochlor jeneratörler aşağıda belirtilen tuz oranı aralıklarında çalışmalıdır. 
 
 
Electrochlor Standart Model 
 
Standart Electrochlor  hücre de anot ve katottan oluşmaktadır. Klor üretme metodu kendinden 
temizlemeli modelle aynıdır.  
 
Elektrotlar arasındaki elektrik potansiyel polaritesi fabrika ayarlıdır ve ters çevrilemez. Tersine çevrime 
hücrenin hasarlanmasına neden olur. 
 
Zamanla hücrenin katodunda beyaz renkli kalsiyum birikmesi olacaktır. Bu birikmin temizlenmesi 
gerekir. Yanlış temizleme jeneratörün performansını etkiler ve hücrelerin hasarlanmasına neden 
olabilir. Temizleme işlemleri için sayfa 4’e bakınız. 

 
 

TUZ DEĞERLERİ 
 

Minimum = 5000ppm Optimum=6000ppm Maximum=6500ppm 
 
Test kitleri profesyonel havuzcunuzda bulunmakta olup, havuz suyundaki tuz seviyelerinin tam ve 
doğru kontrolü için kullanılmalıdır. 

 
 
 
 



 
 

MONTAJ 
 

1. Cihaz bir maks. 30mA kaçak akım rölesi ile bağlanmalıdır. 
2. Cihazı elektrik devresinden tamamen ayırabilmek için elektrik devresinde bütün hatları kesen 

şalter olmalıdır. 
3. Cihazın elektroliz hücresini filtrasyon sistemi içinde kurulu son parça olacak şekilde monte 

edin ki, üretilen klor havuz ısıtıcısı veya benzeri cihazlara zarar vermesin. 
4. Elektroliz hücresi su seviyesinden aşağı monte ediliyorsa hücre giriş ve çıkışına mutlaka vana 

monte ediniz. 
5. Elektroliz hücresi gaz kapanı temin edilecek şekilde monte edilmelidir. 
6. Cihazı kapalı ve korunaklı yere monte ediniz.  
 
Gaz kapanı: Hücre gaz kapanına göre konumlanmalıdır. Hücrenin alt kısmı aşağıdaki şekilde 
görüldüğü gibi borunun üst yüzeyinden yukarda olmalıdır. 

 

 
 
Belirtildiği gibi kurulum hidrojen gazının (elektroliz prosesi yan ürünü) filtrede toplanmasını ve su 
akışının sona ermesini önleyecektir.  
 
 
 

 
 

NORMAL ÇALIŞMA – TÜM MODELLER 
 

Normal çalışmada KIRMIZI LED gösterge ışığı kapalıdır. Üretilen klorür miktarı Klorür Üretim kontrolü 
ile ayarlanabilir. Bu kontrolün ayarı yeşil yanan LED ışığı sayısı ile belirtilebilir. Klorinatör çıkışı yeterli 
ölçüde klor arıtma etme seviyesini korumak için farklı mevsimsel şartları yansıtacak şekilde 
ayarlanabilir.  
 
Kontrol ayarı maksimumda olduğunda klor üretimi %100 olacaktır ve tüm YEŞİL LED doğru su 
dengesi ile yanacaktır.  
 
Havuz suyu aşırı klorlandığında hücre herhangi bir zamanda kapanacaktır. 
 
KIRMIZI LED ışığı açık olduğunda şunları belirtmektedir. 
-Su tuz seviyesi gerekli çalışma seviyesi altına düşmüştür. 
-Su akışını algılamak için cihaz hücrelerinde çok fazla kalsifikasyon vardır.  
-Havuz su sıcaklığı düşüktür.  
 
NOT : Kendinden temizlemeli jeneratörlerde mikro işlemci tekrar açıldığında ters devir sırasını 
korumak için güç kesintisi varsa hafızayı koruyacaktır.  



 
 

ZAMAN SAATİ AYARI 
 
Standart zaman saati versiyonu 
Klorinatör  auto konumuna getirildiğinde saat aktif hale gelir ve pompa 
ve klorinatör birlikte çalışır.  
Dış halkayı göstergenin iç yüzündeki beyaz ok istenilen zamanı 
gösterinceye kadar saat yönünde çevirin. 
 
Zaman saati ayarlaması 
Zaman göstergesi 24 saatlik bir dilimi kapsamaktadır. Ve güç 
kesildiğinde sıfırlanması gereklidir. 
 
Filtrasyon/Klorinatör zamanlarını ayarlama 
Filtre / klorinatörün çalışma süresi uygun zamana denk gelen saatin dış         
yüzündeki pin çekilerek ayarlanır. Her pin 15 dakikayı temsil eder. 
 
 
 

 
 
 

BAKIMI 
 
Her ne kadar kendini temizleyen klorinatör hücreyi temizleme ihtiyacını büyük ölçüde azaltmak için 
tasarlanmış olsa da en iyi performansı almak için periyodik bakım uygulamak gereklidir.  
 
Kendi kendini temizleyen hücreler ve Standart tip hücreler için temizleme prosedürü 
 
1.Filtrasyon ekipmanını kapatın ve klorinatör güç ünitesine güç akışını kesin. 
  
2.Hücreyi muhafazasından çıkarın. Gerekirse hücreyi Elektroklor güç ünitesinin altındaki buattan 
çıkarın.  
 
NOT: Hücreyi klorinatöre tekrar bağlamak için hücre uçlarındaki renkli kabloları buatta bulunan 
renklerle eşleştirerek bağlayın. 
 
3.Hücre elektrotların kireçlenmesini önlemek için Tuz Hücre Temizleme Solüsyonu  (özel olarak 
tasarlanmış kimyasal) bulunan bir kovanın içine yerleştirin. Kirecin çözülmesi için yeteri kadar bekletin. 
 
4.Kireçlenme çözüldükten sonra, suyla durulayın. 
 
5.Hücreyi kablo buatından çıkardıysanız tekrar monte edin ve yukarıda da belirtildiği gibi kabloların 
buattaki renklerle eşleştiğinden emin olun.  
 
6.Filtrasyon sistemi için gücü açın ve klorinatörün çalışıp çalıştığını kontrol edin. 
 
Elektroklor hücrelerin temizliği için özel üretilmemiş ürünleri asla kullanmayın. Hidroklorik asit 
veya benzeri bir temizleyici yerine ham asit kullanılmaz. Bu hücreye zarar verir, ömrünü kısaltır 
ve garantisini geçersiz kılabilir. Hücre temizleme maddeleri hakkında tavsiye almak için 
profesyonel havuzcunuza danışın.  
 
 

 
 
 
 



 
 

SU KİMYASAL DEĞERLERİ 
 
Elektroklor klorinatör ünitesi ve hücresini korumak için havuz suyunun kimyasal dengesinin doğru 
değerlerde olması önemlidir.  
Yüzme havuzunuza göre uygun su değerleri için profesyonel havuzcunuza danışın.  
 

pH 7.2 – 7.8 Önerilen 7.2 – 7.6 
Toplam Alkalinite 60 – 200 ppm Önerilen 80 – 150 ppm 
Kalsiyum Sertliği 100 – 500 ppm Önerilen 60 -250 ppm 
Stabilizatör  (güneşten koruyucu) 30 – 60 ppm  
Tuz 5000 – 6500 ppm Önerilen 6000 ppm 

 
 

 
 
 
 
 
 

ARIZA GİDERME 
 

Problem Olası Nedenler Yapılması Gereken 

Su algılama LED’i kapanmıyor. 

Su akışı sınırlı Filtreyi temizleyin. 
Su seviyesini kontrol edin. 
Tüm valflerin açık olduğunu kontrol 
edin. 

Ters yıkama çalışıyor Normal filtrelemeye geçin. 
Kirli akış detektörü Akış detektörünü temizleyin. 
Elektronik hata Distribütörünüze danışın. 

Düşük klor seviyesi 

Çalışma süresi çok kısa Çalışma süresini arttırın. 
Üretim çok düşük Üretimi arttırmak için kontrol 

düğmesini çevirin. 
Düşük tuz oranı Gerekli miktarda tuz ekleyin. 
Su değerleri uygun değil Suyun değerlerini kontrol etmek için 

test yapın. 
Klor üretimi LED ekranda 
düşük okunuyor. 

Klor üretim ayarı düşük Üretimi arttırmak için kontrol 
düğmesini çevirin. 

Kontrol düğmesi 
maksimumdayken tüm LED’ler 
yanmıyor. 

Düşük tuz oranı, su 
sıcaklığı 15°C altında,  
hücre kirli. 

Tuz ekleyin, su sıcaklığını 20°C ve 
üzerine ayarlayın. Hücreyi 
temizleyin. 

Elektrik arızası Distribütörünüze danışın. 

Ünite çalışmıyor 

Elektrik yok Elektrik gücüne bağlayın, sigortayı 
kontrol edin. 

Pompa bağlı değil. Pompayı bağlayın. 
Zaman saati ayarlanmış. Zamanı resetleyin. 
Elektrik arızası Distribütörünüze danışın. 

 
 
 
 
 
 
 
 



TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
 
20A Model 220-240V – 50/60Hz  
Primer volt girişi:     220-240V AC 50/60Hz 
Klorinatör güç kullanımı:    250W 
Maksimum akım çekimi:    10A 
Pompa çıkışı maksimum:    8A 
Hücre voltu:      6-8V DC 
Maksimum hücre akımı (20°C’nin üzerinde): 20A DC 
AS1939 koruma derecesi:    IP23 
 
30A Model 220-240V – 50/60Hz  
Primer volt girişi:     220-240V AC 50/60Hz 
Klorinatör güç kullanımı:    375W 
Maksimum akım çekimi:    10A 
Pompa çıkışı maksimum:    8A 
Hücre voltu:      6-8V DC 
Maksimum hücre akımı (20°C’nin üzerinde): 30A DC 
AS1939 koruma derecesi:    IP23 
 
Tüm ünitelerde kendini sıfırlayan 3 Amper sigorta bulunmaktadır. 

 
 

GENEL GÜVENLİK KURALLARI 
 
1. Bu kılavuzda belirtilen ekipman yüzme havuzlarındaki suyun arıtılması için tasarlanmıştır. 
2. Temiz suda ve su sıcaklığı 35°C’yi (95°F) geçmeyecek şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. 
3. Kurulumu özellikle yüzme havuzunun güvenlik kurallarına ve her tesis için özel talimatlara uygun 

olarak yapılmalıdır. 
4. Kazaları önlemek için belirtilen kurallar dikkate alınmalıdır. 
5. Klorinatör üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik için üreticinin onayı gereklidir. Orijinal parça 

ve aksesuarlar üretici tarafından temin edilir. Üreticinin onayı dışında kullanılan parça ve 
aksesuarlardan kaynaklı hiçbir hasar ve kazalardan sorumlu değildir.  

6. Klorinatörün bazı parçaları çalışma esnasında tehlikeli elektrik akımına maruz kalır. Cihaz 
üzerinde veya bağlı ekipmanları üzerinde herhangi bir çalışma yaparken önce elektrik akımını 
kesin  

7. Kullanıcı kurulumun ve bakımın yetkili personel tarafından yapıldığına ve bu personelin Servis ve 
Kurulum kılavuzunu dikkate alarak çalıştığından emin olmalıdır. 

8. Klorinatör kullanımı sadece kullanım kılavuzuna uygun yapıldığı takdirde garanti kapsamındadır. 
9. Değer limitleri teknik özelliklerde belirtilmiş olup hiçbir şekilde aşılmamalıdır. 
10. Hatalı veya arızalı çalışması durumunda üreticinin teknik servisine veya en yakın yetkili acenteye 

başvurun. 
11. Güç kablosunun hasarlanması halinde üretici veya yetkili acente personeli tarafından 

değiştirilmesi gerekmektedir. 
 
 
Bu tuz jeneratörleri AS3136 Yüzme Havuzu Ekipmanları’na uygun olduğu Avustralya tarafından 
onaylanmıştır.  
Bu tuz jeneratörlerinin Avustralya Elektromanyetik Uyumluluk Standardına uygun olduğu CE işareti ile 
işaretlenerek belirtilmiştir. 
 
Üretici firma      Türkiye Mümessili 
Waterco (Europe) Limited    Ayhavuz Ltd Şti 
London Road Sittingbourne    Turapoğlu sok. SÜMKO Sitesi A4 Blok 
Kent, England ME9 9PS    No:3/1 Kozyatağı ISTANBUL 
T. ++44(0) 1795 521 733    T. 0216 463 26 78 
www.waterco.eu     www.ayhavuz.com.tr 


