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1. Säkerhetsanvisningar och elinstallationsstandarder
Viktigt: Potentialutjämning:
För att undvika krypström från en potentialskillnad mellan poolen och kretsarna
anslutna till husets (saltklorinator, pool dosering, pump, uppvärmning etc.) är det
viktigt att Jorda poolen med en kabel med en area av 4mm².

Om jord inte ﬁnns i huset så är det viktigt att skapa en jordelektrod med en
25mm² kabel samt en 1m jordstång.
Det är också nödvändigt att installera en “pooljord” på vattenledningen ansluten
till jordningen. Allt detta måste vara anslutet till “jord” -terminalen i iMAGI-boxen.
Detta tvingar allt till samma elektriska potential, undviker okontrollerad oxidation
av metalldelar i poolen (skruvar, stege, övriga rostfria detaljer etc.) och undviker
pH- och kloravläsningsfel som orsakas av dessa återstående strömmar.

Denna “Pool-Jord” kommer att levereras med varje pool (63mm T med 316L
rostfritt stål pooljordning)
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3G2,5m² elkabel ansluten till husets elskåp

Jordkabel
(area 4mm²)
ansluten till
golvet i poolen
av iMAGI-boxen

25 mm² jordkabel
Teknik
rum

Vattenledning

2. Teknisk hjälp
Denna handbok inefattar den information som behövs för perfekt installation av iMAGI-kontrollbox.
Detta dokument är färdigt med en bruksanvisning, inklusive en bruksmanual och installationsdel.
För ytterligare hjälp för installationen av en iMAGI-kontrollbox har Piscines Magiline en Servicelinje
för professionella. Du kan kontakta en av våra tekniker per telefon eller via e-post:
E-postadress: info@magiskpool.se
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3. Presentation av produkterna
IMAGI-kontrollboxen är utformad för att göra det enkelt att kontrollera en Magiline pool.
Detta är en komponent som är speciﬁk för din Magiline iMAGI-pool:
- En styr- och elbox som ska installeras i utrustningsrummet

4. Installera domotikerna
Plats för iMAGI-boxen
Installera boxen
Pekskärmen måste vara på en lämplig höjd. Kontrollboxen iMAGI måste installeras i en höjd mellan
övre del).

placering). (Varning: gör inga hål genom lådan)

Elektriska anslutningar
Rekommenderade verktyg
Verktyg
Isolerad skruvmejsel
Avbitartång
Mantelfärgningsverktyg med gångjärnsblad
Krimptång för kabeländbeslag

Kabel
Anslutningskabel mellan kontrollboxen och uppsamlingsboxen: Skärmad 4x0.5mm² LiYCY-kabel
(FOA1555XX); Måste beställas från Magilines inköpspool.
mellan lådan och den allmänna strömförsörjningen - se nomografen i bilaga 1)
Kabel för anslutning av FX pumpar:
Om avståndet mellan pumpen och lådan är mindre än 30m: 5x1.5mm² RO2V-kabel
Om avståndet mellan pumpen och lådan är större än 30m: 5x2.5mm² RO2V-kabel
Anslutning av lockets öppningsskydd: 2x1.5mm² kabel
Kabel för anslutning av MAGIsport2-pumpar:
Anslutning av pumpens strömförsörjning: 5x2.5mm² RO2V-kabel
Anslutning av lockets öppningsskydd: 2x1.5mm² kabel
Kabel för anslutning av vit Neolight-strålkastare: en 2x1.5mm² RO2V-kabel per spotlight för mindre än 12m en
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tillbehörsutgång nr. 1, terminalerna 1 och 2; Detta gör det möjligt att ändra driftstiderna
Kabel för anslutning av gränslägesbrytare och tangent till MAGIguard-täcket: 5x0.75mm² eller 5x1.5mm²
Kabel för anslutning av värmepumpstyrningen: 2x1.5mm² kabel

Avslutningar
För att ansluta ﬂera trådiga kablar, använd krympande runda ändbeslag med en diameter som motsvarar
trådens tvärsnitt. Se till at ingen tråd sitter utanför ändbeslagen.
Efter avtagning av kabelmantlarna, se till at ingen av skyddets skydd är skadade.

Anslutning av anslutningskabeln mellan kontrollboxen och
uppsamlingsboxen
OBS: kabeln är avskärmad; Jorda inte avskärningen - skär den i med manteln.
Utrustning rum kontrollbox:
iMAGI-boxen
iMAGI-boxen
i iMAGI-boxen
iMAGI-boxen

Diagram över anslutningsplint:
En-däck del
1 2 3 4 5 6 7 8

Dubbeldäckande del
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38

7

Uppsamlingsboxen

Anslutning A: grön tråd
Anslutning B: gul tråd
- kontakt: vit tråd (grå)

IN8 - Locköppning motor
IN7 - Kontrollﬁlter (tillval)

IN9 Locköppning
Jet-swim
Nivågivare
vattennivå låg

Nivågivare
vattennivå hög

A grön

- vit

B gul

+ brun

IN1 - Badläge
IN2 - Vattensensor Jet-swim
IN3 - Hydralisk robot

Sond för vattentemperatur
Sond för lufttemperatur

IN4 - Belysning
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5. Anslutning av boxens nätkabel
För att driva iMAGI-boxen ska du ansluta närkabeln till diﬀerentialomkopplarens kontakter och ansluta
jorden till det plint som är till för detta ändamål.

6.

Anslutning av anslutningskabeln till FX, MAGIsport2 och extra pumpar

Justering av
strömbrytarens ström
enligt pumpens eﬀekt.
Anslutning av pumparna
under varje kontaktor,
eller T3.

FX pump

MAGIsport 2 Pump

Extrapump
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7. Anslutning av brist på vattensensor på FX-pumpen
Anslut kabeln från vattensensorn på FX-pumpen till terminalerna 19/34 på plinten.
Anslut FX-motorns lock öppningsgivare till terminalerna 21/36 på anslutningsblocket.

Diagram över anslutningsplint:
En-däck del
1 2 3 4 5 6 7 8

9

Dubbeldäckande del
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38

44 43 46 45 48

47

8. Anslutning av MAGIsport2-pumpens anslutningskabel
1. Anslut kabeln från vattensensorn på MAGI sport 2-terminalerna 18/33 på terminalblocket i
iMAGI-boxen eller till kontakten IN2 i uppsamlingsboxen.
2. Anslut MAGIsport2 motorns locköppningsgivare till terminalerna 20/35 på plinten (om det inte ﬁnns
något motflödesbad, måste en ledning placeras mellan plintarna 20/35). Om det här alternativet är
valt, kom ihåg att placera en bro på anslutningsterminalerna i uppsamlingsboxen, på kontakten IN9.

Diagram över anslutningsplint:
En-däck del
1 2 3 4 5 6 7 8

9

Dubbeldäckande del
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38

44 43 46 45 48

Observera: MAGIsport 2: s tryckbrytare måste bytas ut med
tryckknappen som levereras med lådan. Tryckbrytaren för
iMAGI är impulstyp.
10
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Serie 2011-2012 för Neolight

9. Anslutning av anslutningskabeln för vita Neolight-LED-strålkastare.
IMAGI-kontrollboxen kan leverera högst 60 VA vid 12V. Det kan därför leverera 3 vita Neolight
LED-spotlights.
OBS! Det är strängt förbjudet
ljusutmatningen i iMAGI-kontrollrutan.
För att ansluta andra LED-strålkastare via separat transformator, anslut strömkabeln till anslutningarna 22/37

Diagram över anslutningsplint:
En-däck del

Dubbeldäckande del
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38

9
1 2 3 4 5 6 7 8

volt-utmatning från iMAGI-rutan obligatorisk.
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Serie 2012-2013 för Neolight

Anslutning av anslutningskabeln för vita Neolight-LED-strålkastare (2013-serien)
IMAGI-kontrollboxen kan leverera högst 60 VA vid 12V. Det kan därför leverera 3 vita Neolight
LED-spotlights.
OBS! Det är strängt förbjudet
ljusutmatningen i iMAGI-kontrollrutan
För att ansluta den första LED-strålkastaren, anslut strömkabeln till anslutningarna 44/43 47/45 och 48/47

Diagram över anslutningsplint:
En-däck del
9
1 2 3 4 5 6 7 8

Dubbeldäckande del
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38

44 43 46 45 48 47

volt-utmatning från iMAGI-boxen obligatorisk.
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10. Anslutning av nyckelbrytarens kablar och gränskontrollerna på
MAGIguard-täcket
Om du har installerat ett MAGIguard automatiskt täcke kan din iMAGI-kontrollbox informera
dig om positionen (öppen eller stängd) på ditt MAGIguard-täcke. För detta är det nödvändigt
att ansluta nyckeln och gränsvärmarna i iMAGI-boxen till MAGIguard-boxen.

Kommunikation -: till terminal 33

Diagram över anslutningsplint:
En-däck del
9
1 2 3 4 5 6 7 8

Dubbeldäckande del
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
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11. Anslutning av värmepumpens styrning
Använd en 2x1.5mm² kabel.
För att styra värmepumpen är det nödvändigt att ansluta värmepumpens styrkabel i serie
i ﬂödesvakten. Denna kontroll utförs genom en potentialfri torrkontaktförslutning.

Anslut ena änden av kabeln till anslutningarna nr. 11 och 26 i iMAGI-boxen.

Diagram över anslutningsplint:
En-däck del
1 2 3 4 5 6 7 8

9

Dubbeldäckande del
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

-

Anslut den andra änden av kabeln enligt följande:

-

Koppla bort kabeln från ﬂödesvakten ansluten till terminal nr. 18 på terminalblocket i din
PoolExperten värmepump och anslut den med en Wago till en av kabelns två kablar;
Anslut den andra kabeln till terminal nr. 18.

Temperaturskillnaden mellan uppvärmning och avstängning är +5/10 av en grad och -5/10,
med andra ord med ett börvärde på 26°, bör uppvärmningen vid 26,5° och startas vid 25,5°.
Uppvärmningskommandot fördröjs 10 minuter i varje cykel.

14

Lossa kabeln från
terminal 18

För att lossa
kabeln från
terminalen
tryck in
snabbkopplingen
med en
skruvmejsel.

15

Sätt i kabeln från
iMAGI boxen

Koppla ihop de
2 lösa kablarna
från värmepumpen
och iMAGI boxen.
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12. Anslutning av anslutningskabeln till pH- och CI-PLC (peristaltiska
pumpar ingår i serien Sérénité)

Anslut klorpumpens strömtillförsel till plintarna 7 och 8

Diagram över anslutningsplint:
En-däck del

Dubbeldäckande del
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
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13. Anslutning av anslutningskabel för 230V-tillbehör (max 4 ampere)
För att ansluta strömtillförseln för tillbehör 1 och 2, anslut anslutningskabeln till tillbehören till
följande terminaler:
Tillbehör 1: terminaler 1 och 2 i iMAGI-boxen
Tillbehör 2: terminaler 3 och 4 i iMAGI-boxen

Diagram över anslutningsplint:
En-däck del

Dubbeldäckande del
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
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14. Behandlingen och dess anslutning (ledningar gjorda i extern dosa)

Diagram över anslutningsplint:
En-däck del

Dubbeldäckande del
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Extrakort för behandling

iMAGI box

Port 28

Kabel för sond är BNC

Transformator

Port 13
Port 14

Sond pH

Port 15

Viktigt:
Anslut kabeln från sonden på anslutningsplinten. Kabeln får ej vara
längre än 5 meter. Viktigt att inte förväxla kablarna, blå kabel måste
anslutas till blå port.

Sond Cl

Sond för klor CAA2506
Port 1 = + vit
Port 2 = - blå

BNC sondkabel = anslutning av pH-sonden
19

15. Anslutning av nivåkontakterna hos pH- och cL-sugrör

FLÖDES
VAKT

NIVÅ PH

NIVÅ KLOR

vilket kan försämra eller deformera kontakterna

16. Inkoppling och anslutning av strömavkännare för membrantyp
för klor (manual medföljer sonden)
Sonden som levereras är väldigt ömtålig: håll aldrig den vid mätänden.
fyld med vatten.
Elektrisk anslutning: Lossa sondens övre del. Lossa dragavlastaren och sätt i tvåledarkablarna
(anmärkning: lämna ca 5 cm slack på kabeln inuti mätcellen). Anslut sedan tvåledarkabeln till
terminalen från kortet (anslutning 1, + positiv pol = vit tråd, terminal 2, - negativ pol = blå tråd).
Skruva åter igen fast toppen på sonden och lås muttern på dragavlastaren.
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Fyllning av membranlocket med elektrolyt:
Öppna ﬂaskan med elektrolyt (Kl gel), placera röret på toppen av ﬂaskan och tvinga ut
gradvis. Kepsen är helt fylld när elektrolyten är synlig längst ner på trådarna.
Obs! Locket måste fyllas utan luftbubblor. Ett lock som har fyllts kan inte återanvändas.
Installation i mätkammaren:

Kalibrering:
kalibreras med en lämplig klormätningsanordning (DPD) och justeras på iMAGI-regulatorn
enligt förklaringen i handboken.

rekommenderade ﬂödeshastigheter (se manual som medföljer)
Kalibrera med jämna mellanrum. Kalibreringsintervallet beror på användningen av
sonden och är i allmänhet 3-4 veckor för behandling av poolvatten.
Obs! Efter en membranbyte måste värdet kalibreras!
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Inkl. Förpackningen hos den aktuella avkänningssonden
Strömavkännande
sond med membran

Skruvmejsel

Elektrolyt eller
Kl gel

Kork med
membran

17. Placering och anslutning av pH-sonden
För att säkerställa att du använder rätt sondkontakter och att säkerställa att
behandlingen fungerar korrekt, vänligen se bilden nedan.

pH sond

PH sond

2 fall är möjliga
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18. Anslutning av nätaggregatets påfyllningsventil i ventilen om
alternativ SGC1704XX valdes
Anslut strömförsörjningskabeln till magnetventilen till terminalerna 23 och 38 i iMAGI-boxen.
Observera, systemet fyller inte på vatten i poolen om pumpen är igång.

Diagram över anslutningsplint:
En-däck del

Dubbeldäckande del
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Säkerhetsnivå sond

Fyllningssond

Installera vattennivån och säkerhetsnivåsensorerna med hjälp av klämmor på 50mm röret längs utloppskonan
i den högra luckan.
23

att systemet ska stoppa. Tips => den här höjden är cirka 15 cm under toppen.
Installera förvärvslådan

Extralådan måste fästas på en av ﬁltrets väggar, som framgår av bilderna ovan, med hjälp av

Detta kan göras med en 5 cm lång kabelbit.
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19. Installera FOI0041XX fjärranslutningskit i iMAGI SERENITE-boxen => redan
installerad i anläggningen
Nedan är proceduren vid utbyte

Ta bort tömningspluggen från
behållaren under lådan och ta

Montera behållaren och försegla
tätningen i stället för
tagits bort.

inte vrids.
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Anslut TJ45-kabeln som medföljer
av lådan.

sida av iMAGI-boxen.

Ta med Ethernet-kortet och placera
det på plastklackarna, tryck sedan in

Ta kabeln med den svarta kontakten
26

Anslut RJ45-kabeln från behållaren
på lådan.

Fäst kabeln på insidan av lådan.
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20. Påminnelse: Jordning

Elbox

Kabel 3G 6mm², jordas på husets
inkommande jord
Kabel för jord 6mm²

Pooljord
Jordplint (om husjord saknas)

Kabel för jord 25mm² (om husjord saknas)
Jord spätt
Jordning av poolens armering 4mm²
samt rostfria detaljer
Vatten ledning
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21. Nomograf: Kabeldiameter för 220 volt enfas

kW

A
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22. Hydraulisk installation
2 typer av installationer som är möjliga:

-

Installation utan bypass, analyskammarutgången evakueras i Otop.

Utmatning av analyskammare ansluten till inloppet i lamellﬁckan.

30

PH-behandlingspump

Klorbehandlingspump

Sugledning

Tryckledning

(Burk)
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Analyskammaren

PH-sondbehållare

Klorsondbehållare

Analys kammare
utmatning

Provbehållarkran

Justering av
analyskammarens

Inloppskoppling
av analyskammare

Provkran
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Placering av nuvarande avkänningssonden

Glöm inte att placera spännmuttern
före anslutning av sonden

33

Använd de snabbkopplingar som medföljer kittet.

OBS: Tryck i de blå rören i kopplingen.
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Bygel för injektion av ﬂytande pH

Bygel för injektion av
ﬂytande klor

Bygel för
analyskammarens inlopp

Värmepumpens
förbikoppling
(By-pass)

Sugledning från FX-enhet

Analys kammare
ﬂöde i Otop

Trappor eller sekundär inlopp

Huvudenhetens
inlopp (FX)

Inlopp för lamellﬁcka

Vi rekommenderar att man placerar anborrningsbyglarna på en rörlängd isolerad med ventiler.
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23. Behandlingsinställningar
Först och främst, gå till ikonen "installatör" och ange din åtkomstkod: 1 2 3 4
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Go to the "installation" menu

1. Välj "Installation of treatment"

Välj "type of treatment" => Magiline

37

Type of product pH+ or pH-

Bekräfta att du lämnar menyn med pilen för att spara
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2. Gå till ikonerna för behandling av motsvarande behandlingsfunktioner i menyn "Treatment",
eftersom behandlingen som standard är avstängd.

pH

Klor
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3. Kalibrering av sonderna
Det är väsentligt att kalibrera pH-sonden med användning av reagenserna som tillhandahålls (pH 7 och pH 4)
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Klicka på "yes" och följ proceduren som anges av rutan.
4. Kalibrering av klorströmavkännaren

Normalt är det inte nödvändigt att kalibrera sonden för den första idrifttagningen.
Om din pool är balanserad i klor kommer det dock att vara nödvändigt att mäta det fria kloret (DPD 1)
och mata in resultatet via skärmen (bild 2) utan att glömma att bekräfta.

Bild 1

Bild 2
41

5. Justering av procentsatsen av behandling (eller lutning av behandling) för klor
Det iMAGI integrerade behandlingssystemet utlöses i 5 minuter per 5-minutersperiod när det
är 100% av sin tid. Systemet anpassar sig själv och minskar behandlingshastigheten enligt
börvärdet du har angivit.
Du måste därför ange det lägsta värde som systemet ska behandla till 100%.
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6. Justering av procentsatsen av behandling (eller höjning av behandling) för pHDet iMAGI integrerade behandlingssystemet utlöses i 5 minuter per 5-minutersperiod när det
är 100% av sin tid. Systemet är självanpassande och kommer att minska dess
pH-behandlingshastighet som motsvarar det börvärde du har angett.
Du måste därför ange det maximala värdet på vilket systemet ska behandlas vid 100%.

7. Justering av procentsatsen av behandling (eller Höjd av behandling) för pH+
Det iMAGI integrerade behandlingssystemet utlöses i 5 minuter per 5-minutersperiod när det
är 100% av sin tid. Systemet är självanpassande och kommer att minska dess
pH-behandlingshastighet enligt börvärdet du har angivit.
Du måste därför ange det lägsta värde som systemet ska behandla till 100%.
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8. Priming pumparna
Vid första idrifttagning är det nödvändigt att prima de peristaltiska behandlingspumparna.

Peristaltiska pumpar kan primas endast om behandlingen är “på”.

Priming av pH-pump

Priming av klorpumpen

1 tryck = 1 minut

1 tryck = 1 minut

9.

I behandlingsrubriken, när pumpen är stoppad, stoppas behandlingssystemet och indikerar

44

shunt

Om analyskammaren inte innehåller en ﬂödesvakt eller integrerad ﬂödesregulator, måste kontakten

terminalblocket ha en shunt.

10. Reagenser låga
Dunkarna kan ha ett sugrör för att övervaka minsta reagensnivåer.
blinka markering av värdet av den berörda produkten (ppm för klor, pH för pH)

På denna bild
ﬁnns det för lite
klor
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