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Sikkerhet 
 

Viktig: Denne instruksjonsmanualen inneholder viktig informasjon om sikkerhetsforanstaltninger 

som må følges under installasjon og oppstart. Derfor må både installatør og bruker lese og sette 

seg inn i instruksene før installasjon og oppstart. Ta vare på manualen for fremtidig bruk. 

Følgende grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger må følges ved bruk av dette produktet: 

• Koble fra strømtilførsel under montering. 

• For å unngå fare for skader skal ikke barn betjene produktet uten tett oppfølging. 

• Det skal benyttes jordet strømtilførsel og jordingskabelen skal tilkobles grønnmerket 

tilkobling som er merket «Earth Ground» i koblingsboksen til enheten. 

 

Innhold 
 

Følgende komponenter er inkludert i pakken: 

                Kontrollenhet                Elektrolysecelle   1,5’’ og 2’’ tilkoblinger 

 

 

Spesifikasjoner 
 

Beskrivelse Verdi 

Strømtilførsel 220-240 VAC – 50/60 HZ 
Maksimal klorproduksjon 20 g/t 
Maksimalt bassengvolum 90 m³ 
Nødvendig saltinnhold i vannet 4-6 g/l = 4-6 kg/1000 l 
Arbeidstemperatur i vannet 10-45°C 
Type elektroder Titanplater 

 

 

 

 



Introduksjon 
 

Emaux SSCmini® er en automatisk klorgenerator for desinfisering av vann i svømmebasseng og består 

av to komponenter: kontrollenhet og elektrolysecelle. 

 

Elektrolysecelle 
 

Elektrolysecellen består av flere titanplater (elektroder) som er plassert i en holder. Kontrollenheten 

regulerer den elektriske strømmen som sendes gjennom titanplatene hvor en vil være anode og en 

annen katode. Ved å tilsette en liten mengde salt i badevannet vil det på denne måten produseres 

klor (Hypoklorsyre). 

De følgende kjemiske reaksjonene blir produsert i elektrolysecellen: 

Positiv pol (anode):  2 H2O       O2 + 4 H+ + 4e- 

   2NaCl        Cl2 + 2 Na+ + 2e- 

Negativ pol (katode): 2 H2O + 2e-        H2 + OH- 

Endelig reaksjon: CL2 + OH-           HClO + Cl- 

Dette krever en viss mengde salt (4000 ppm / 4 kg/m³) i vannet, som er lavt nok til at vi vanligvis ikke 

vil kunne smake det. Ved hjelp av elektrolyse vil SSCmini® automatisk desinfisere badevannet ditt ved 

å gjøre om salt til Hypoklorsyre, som dreper bakterier og alger. 

Ettersom kloren vil omdannes tilbake til salt (Natriumklorid) etter å ha drept bakterier, virus osv og 

oksidert urenheter, vil denne prosessen fortsette kontinuerlig, slik at behovet for å tilsette ytterligere 

desinfiserende kjemikalier i bassengvannet elimineres. Du må kun tilsette mer salt i vannet når deler 

av vannet skiftes ut på grunn av tilbakespyling av filter, spruting eller nedtapping. 

 

 Kontrollenhet 
 

Kontrollenheten er utstyrt med mikroprosessorer som regulerer driftstiden og gir beskjed om 

eventuelle feilsituasjoner. Systemet inkluderer også en automatisk rengjøringsprosedyre som 

forhindrer opphopning av kalkbelegg på elektrodene. 

 

 

 

 

 



Sikkerhet og anbefalinger 
 

Enheten skal kun monteres og betjenes av kvalifiserte personer.  

Gjeldende lovgivning for montasje av elektriske apparater skal følges til enhver tid. 

Produsent og forhandler kan ikke holdes ansvarlig for feil eller skader som følge av feil installasjon 

eller bruk. 

Forsøk aldri å gjøre endringer eller tilpasninger som ikke er beskrevet i manualen. 

Kontroller alle elektriske tilkoblinger jevnlig for tegn på varmgang eller dårlig kontakt. 

Koble enheten fra strømtilførsel før du åpner enheten eller bytter ut komponenter. 

Det skal kun benyttes originale deler fra Emaux. 

Enheten skal plasseres på et godt ventilert sted. 

Enheten skal ikke plasseres nær brennbart materiale. 

Enheten skal ikke plasseres et sted som kan være utsatt for oversvømmelse. 

 

NB: Det er viktig å redusere klorproduksjonen i perioder uten bruk og når bassenget er tildekket, for 

å unngå for høyt innhold av klor i vannet, med påfølgende skader på overflater og komponenter. 

 

 

Vannkjemi 
 

Tabellen under viser anbefalte verdier for å sikre god vannkvalitet i bassenget når du benytter 

SSCmini® saltklorinator. 

Utfør jevnlig vanntester og sørg for å holde nivåene innenfor anbefalte verdier. 

 

Beskrivelse Verdi 

Saltinnhold 4000-6000 ppm 
Fritt klor 1,0-3,0 ppm 
pH 7,2-7,6 
Cyanursyre (stabilisator) 30-50 ppm 
Alkalitet 80-120 ppm 
Hardhet (kalkhardhet) 200-400 ppm 
Metaller  0 ppm 

 

 Saltmengde 
 

Mengden salt i vannet skal være mellom 4000 og 6000 ppm. For å oppnå 4000 ppm er det nødvendig 

å tilsette 4 kg salt for hver kubikkmeter vann i bassenget. 

For lavt (under 2500 ppm) eller for høyt (over 6000 ppm) innhold av salt i vannet vil føre til 

feilfunksjon og potensielle skader på cellen eller korrosjon på metall i kontakt med vannet. 

 

 



 Salt 
 

Den mest brukte typen salt i basseng med saltklorinator er NatriumKlorid (NaCl) som er 99% rent. 

Det må ALDRI benyttes noen av disse typene salt: 

• Steinsalt. 

• Salt med mer enn 1% hydrert cyanidsalt (Yellow prussiate soda/YPS). 

• Salt med mer enn 1% antiklumpemiddel. 

• Salt som er tilsatt jod. 

 

Tilsette og fjerne salt 
 

Før du tilsetter salt i vannet Skal filterpumpen startes og ventilhodet settes i stillingen ‘’Filtration’’. 

Ha saltet rett i bassenget og rør om, slik at saltet ikke blir liggende i en haug på bassengbunnen. La 

renseanlegget gå kontinuerlig i minimum 24 timer, eller til alt saltet er løst opp. 

Den eneste måten å fjerne salt fra vannet, er å bytte ut deler av vannet med nytt vann. 

 

Installasjon 

 Installasjon av kontrollenheten 
 

Kontrollenheten tåler litt regn, men den bør helst plasseres så tørt som mulig og ikke i direkte sollys. 

Følgende punkter må uansett tas med i betraktningen for korrekt installasjon: 

1. Benytt malen som følger med i pakken. 

2. Enheten skal plasseres minimum 3 meter fra bassenget, 1,5 meter over bakke/gulv, 

maksimalt 2 meter fra strømuttak og maksimalt 4 meter fra plasseringen av 

elektrolysecellen. 

3. Fest malen til veggen og bor fire hull (8mm dersom du skal benytte medfølgende 

ekspansjonsbolter).  

4. Skru inn skruene i hullene og heng opp kontrollenheten. 

5. Pass på at strømkabel og kabel til cellen når fram til kontrollenheten. 

6. Enheten skal ikke plasseres samme sted som det oppbevares kjemikalier. 

7. Enheten skal ikke plasseres nær varmekilder eller annet utstyr som produserer varme. 

8. Koble enheten til et vanntett strømuttak med jordfeilautomat på kursen. 

 

 

 

 

 



 Installasjon av elektrolysecellen 
 

Følg anbefalingene under for sikre god installasjon av cellen. 

1. Cellen monteres så snart alle andre komponenter i bassengsystemet er montert (filter, 

sirkulasjonspumpe, oppvarming osv). 

2. Cellen er laget for å kobles til PVC-rør. Åpningen på celleholderen må vende oppover eller til 

siden for å gi mulighet for vedlikehold/utskifting av titanplatene. Den kan altså monteres 

horisontalt eller vertikalt. 

3. Kapp bort 187mm av røret der cellen skal monteres og fest celleholderen til rørene med 

medfølgende koblinger (limes med PVC-lim). Trekk til skrukoblingene for hånd. 

4. Plasser elektronene i celleholderen og tre ledningen gjennom den store mutteren.  

5. Koble ledningen til kontrollenheten og trekk til mutteren for hånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oppstart 
 

Før du starter opp SSCmini® må følgende punkter være i orden: 

1. Forsikre deg om at filteret er rent og bassengvannet ikke inneholder alger eller oppløste 

metaller. 

2. Forsikre deg om at utstyr for oppvarming er ment for bruk med saltvann. 

3. Forsikre deg om at vannets parametere er innenfor anbefalte verdier (se side 5). 

4. Forsikre deg om at alt saltet er fullstendig oppløst ved å kjøre renseanlegget i minimum 24 

timer før du starter klorinatoren. 

 

Still inn enheten til 50% som en oppstart. Det vil ta noen dager med justeringer for å finne den beste 

innstillingen til ditt basseng. Når du har fått justert inn klorproduksjonen vil det kun trenges mindre 

justeringer fra tid til annen, som følge av vanntap, backwash, regn osv. 

Vanntemperaturen er en parameter som påvirker klorproduksjonen. Ettersom temperaturen øker, 

blir kloren mer og mer flyktig, noe som igjen påvirker den desinfiserende effekten. 

Vanntemperaturen skal derfor holdes innenfor 15-40°C. SSCmini® vil ikke produsere klor dersom 

temperaturen er under 10°C. 

Klorinnhold i vannet bør endres ut fra følgende parametere: 

1. Vanntemperaturen økes eller senkes vesentlig. 

2. Dersom det er vesentlig flere badende enn vanlig. 

3. Når cellens levetid nærmer seg. 

4. Ved lengre perioder uten bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bruk 
 

SSCmini® Styres ved hjelp av et innebygget kontrollpanel som lar deg regulere klorproduksjonen og 

gir informasjon om statusen. 

LED-indikatorer: 

1. Slutt på levetid. Lyser opp når cellen når slutten på forventet levetid og det er på tide å bytte 

elektrodene. 

2. Manglende vannstrøm. Enheten har registrert at det ikke er vannstrøm, eller vannstrømmen 

er for liten. Se feilsøkingsguiden i slutten av manualen. 

3. Alarm. Enheten er i en feiltilstand. Se feilsøkingsguiden i slutten av manualen. 

4. Standby. Enheten er mellom to arbeidssykluser. 

5. Normal drift. Elektrolysecellen produserer klor under normale betingelser. 

6. Superkloring. Superkloringsfunksjonen er aktivert. Elektrolysecellen vil produsere klor 

kontinuerlig i 24 timer. 

7. Produksjonsplanlegging. Disse 10 diodene tilsvarer til sammen en time. Hver enkelt LED 

tilsvarer med andre ord 6 minutter. Dersom alle 10 diodene lyser vil enheten produsere klor 

kontinuerlig. Dersom 5 dioder lyser, vil enheten produsere klor i 30 minutter av hver hele 

time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollknapper: 

8. Styring av produksjon. Trykk + eller – for å justere produksjonstid. Diodene vil lyse som 

beskrevet i punkt 7. 

9. Superkloring. Trykk knappen for å aktivere superkloring. Enheten vil produsere klor 

kontinuerlig i 24 timer. Trykk igjen for å avbryte. 



Eksempler 
 

Hvis du starter SSCmini® kl 09.00 og setter produksjonsplanleggeren til 5, vil den produsere klor fra kl 

09.00 til 09.30 («Normal drift» lyser) og den vil være stoppet fra kl 09.30 til 10.00 («Standby» lyser) 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 09.30         09.30 – 10.00 

 

En ny syklus vil starte kl 10.00 og så videre. 

 

 

 

 

 

 

 10.00 – 10.30 

 

Dersom du aktiverer superkloring kl 10.30 («Superkloring» lyser) vil enheten produsere klor helt til kl. 

10.30 neste dag og så gå tilbake til normal, innstilt produksjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 10.30 til neste dag  10.30 

 



Vedlikehold 
 

Siden enheten er utstyret med reversering av polariteten på titanplatene i cellen, er det viktigste du 

kan gjøre for å sikre lang levetid på cellen å sørge for å alltid holde de kjemiske parameterne i vannet 

innenfor anbefalte verdier. Dette gjelder spesielt saltkonsentrasjon, pH og hardheten i vannet. 

1. Saltkonsentrasjonen i vannet skal alltid holdes høyere enn 3000 ppm for å unngå overdreven 

slitasje på titanplatene i cellen. 

2. Sørg for å holde pH mellom 7, og 7,6. Dersom pH har vært høyere enn 7,6 i en lengre periode 

må titanplatene i cellen kontrolleres og rengjøres. 

 

Dersom det har dannet seg belegg (kalk) på platene skal de rengjøres på følgende måte: 

1. Skru av strømtilførselen til enheten og ta ut elektrodene fra cellehuset. 

2. Kontroller platene og se om det har dannet seg kalkbelegg og om det kan være rusk og rask 

som har satt seg fast mellom platene. 

3. Forsøk å skrape bort belegg med en skrape av plast eller tre. Det må aldri brukes verktøy av 

metall siden det vil skade overflaten på platene. 

Dersom det fortsatt er belegg på platene, kan de rengjøres med en syreoppløsning på følgende måte: 

1. Bland ut saltsyre i vann: En del syre i 10 deler vann. ADVARSEL: Bland alltid syre i vann, bland 

ALDRI vann i syre. Bruk beskyttelseshansker og vernebriller. 

2. Legg celleplatene i oppløsningen i maksimalt 10 minutter. Platenes plastholder kan senkes i 

oppløsningen, men unngå kontakt med tilkoblinger og ledning. 

3. Skyll med rennende vann. Dersom det fortsatt er gjenværende belegg, kan prosessen 

gjentas. 

4. Dersom du ikke blir kvitt belegget, må cellen byttes ut med en ny. 

 

Overvintring 
 

Ved en lengre periode uten bruk, for eksempel overvintring, må følgende prosedyre følges: 

1. Skru av SSCmini® og koble den fra strømtilførselen. 

2. Tøm cellen fullstendig for vann. 

3. Rengjør celleplatene med rent vann og tørk av dem med en myk klut. Sjekk om det er noe 

belegg på platene. Hvis det er belegg på platene, kan de rengjøres som beskrevet i forrige 

kapittel. 

 

 

 

 

 



Feilsøking 
 

Indikator Mulig årsak Løsning 

Slutt på levetid Slutt på forventet levetid Elektrodene (titanplatene) må 
skiftes så snart som mulig. 

Manglende vannstrøm For liten vannstrøm (Gjelder ikke i 
standby) 

Kontroller at vannstrømmen er 
god nok til å fylle cellen helt. 
Kontroller filterpumpen og at det 
ikke er noen blokkeringer i 
vannsirkulasjonen. 
Ta backwash på filteret. 

LED 1/2 Feil på celle Kalkbelegg 
Feil saltkonsentrasjon 
 
For liten vannstrøm 

Rengjør cellen. Se side 11. 
Kontroller og juster 
saltkonsentrasjonen i vannet. 
Kontroller filterpumpen og at det 
ikke er noen blokkeringer i 
vannsirkulasjonen. 

LED3 Feil på strømtilførsel Koble kontrollenheten fra 
strømtilførselen i minst 2 minutter 
og start den opp igjen. 
Kontroller at strømtilførselen er 
220V-240VAC 50/60HZ 

LED 4 Vanntemperatur for høy eller lav Kontroller vanntemperaturen. 
Dersom den er under 10°C må 
vannet varmes før klorinatoren 
kan startes. Dersom temperaturen 
er over 45°C må vannet kjøles. 

LED 5/6 Lav saltkonsentrasjon og/eller for 
høy temperatur 

Kontroller og juster 
saltkonsentrasjonen i vannet. 
Kontroller vanntemperaturen. 
Dersom temperaturen er over 
45°C må vannet kjøles. 

LED 7/9  Ukjent Koble kontrollenheten fra 
strømtilførselen i minst 2 minutter 
og start den opp igjen. Dersom 
feilen fortsetter må du kontakte 
teknisk support. 

LED 8 Feil på celle Kalkbelegg på platene 
For liten vannstrøm 
 
 
 
 
 
Kommunikasjonsfeil mellom 
kontrollenhet og celle 

Rengjør cellen. Se side 11. 
Kontroller at vannstrømmen er 
god nok til å fylle cellen helt. 
Kontroller filterpumpen og at det 
ikke er noen blokkeringer i 
vannsirkulasjonen. 
Ta backwash på filteret. 
Kontroller ledningen mellom celle 
og kontrollenhet for skader, og at 
pluggen er koblet korrekt. 

LED 10 Kommunikasjonsfeil mellom 
kontrollenhet og celle 

Kontroller ledningen mellom celle 
og kontrollenhet for skader, og at 
pluggen er koblet korrekt. 



Garantivilkår 
 

Produsenten gir to års garanti. Reklamasjonsregler følger Norske lover og retningslinjer. 

 

Garantien bortfaller i følgende tilfeller: 

1. Skader som følge av uforsiktig håndtering, dårlig innpakking eller transportskader. 

2. Skader som følge av feil montasje, feil bruk, misbruk, eller dersom utstyret ikke er montert 

etter instruks i denne manual. 

3. Skader som følge av uautoriserte modifikasjoner eller ved bruk av uoriginale reservedeler. 

4. Skader som følge av manglende vedlikehold. 

5. Skader som følge av feil på vannkjemi. Se anbefalte verdier på side 5 i denne manualen. 

6. Frostskader. 

7. Uhell, brann, naturkatastrofer eller andre forhold som er utenfor produsentens kontroll. 

8. Deler av utstyret modifiseres eller repareres uten godkjenning fra produsent. 

9. Nødvendig utskiftning av slitedeler dekkes ikke av garanti. 
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