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ControlPro handleiding:  
quick installation guide 

Algemeen 
Pentair ControlPro filter en backwash controller biedt alle belangrijke functies om de 

zwembadfiltratie te controleren en te regelen. 

 Inclusief: 

- filtratiecontrole: Variable snelheidspomp (Superflo VS) of één snelheidspomp. 

- Automatische backwash regeling: gekoppeld met specifieke variabele snelheid en tijdsduur. 

o Manueel: specifieker backwash volgorde voor 6weg klep. 

o Automatisch: tijdscontrole + mogelijkheid tot manuele backwash 

- Temperatuurregeling gekoppeld met specifieke Superflo VS snelheid. 

o Verwarming: warmte pomp , elektrisch… 

o Zonne-energie + verwarming: Δ T kan worden ingesteld. 

- Zwembad afdekking input: kan gekoppeld worden met Superflo VS snelheid. 

- Droog output contact om externe dosering te activeren (zout elektrolyse of PH-ORP sonde). 

Alle functies kunnen worden ingesteld via een externe controle eenheid. 

Elektrische connecties 
ControlPro module moet worden geïnstalleerd op een  DIN rail. De controle eenheid kan tegen een 

muur worden gemonteerd, via een kabel die meegeleverd is in de set. Het is mogelijk om een 

tweede controle eenheid toe te voegen aan het systeem. Een aparte contactor wordt gebruikt om 

de pomp te schakelen. A separate contactor is used to control the pump (multi our single speed), de 

contactor wordt geleverd door Pentair. 
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Menu structuur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25°C  uur 
Filttrtat.  ON /Verwarm. AUTO 

Filtratie 
Menu 

Filtratie 
Prog 

OFF / Manual / Program / 

AUTO 

Filtratie P1 / Vx 
08:00 -> 20:00 

Vx = speed 1-2-3-4 

Alle snelheden kunnen 

worden ingesteld. 

 

Filtratie P2 / Vx 
12:00 -> 14:00 

Timers kunnen overlappen. 

Hoogste Vx prioriteit. 

 

Filtratie P3 / Vx 
17:00 -> 18:00 

Timers kunnen overlappen 

Highest Vx priority. 

 

Filtratie P4 / Vx 
--:-- -> --:-- 

NIet alle timers moeten 

worden geactiveerd. 

 

Scroll menu -> “+” 

Enter menu -> “Enter” 

Boost duur / V4 
2:00 hour 

Boost actief = 2h op snelheid 

4. Boost duur kan worden 

veranderd. 

 
Antivries 

1°C 
(in)activeren onder Menu 

configuratie 

 

Backwash 
Menu 

Backwash 
AUTO 

Manual backwash can be 

launched. 

 

Backwash duur 
2’15” 

Backwash interv. 
250h 

als backwash is ingesteld op 

AUTO mode. Gebaseerd op 

filtratie uren. 

 
Verwarming 

Menu 
 

Verwarming 
AUTO 

Solar – heating config. Moet 

ingesteld zijn in Menu 

configuratie. 

 
Verwarm. setpoint 

28°C 

Verwarming prog. 
10:00 -> 18:00 

Werking van verwarming 

kan in tijd worden ingesteld. 

Niet voor Solar werking. 

 

Backwash duur kan worden 

veranderd. 

 

Backwash zal altijd Superflo VS 

speed 4 activeren (overrule speed). 

Deze moet worden ingesteld op de  

Superflo VS drive. 

Alle snelheden (V1, V2, V3, V4) 

moeten worden ingesteld op de  

Superflo VS. 

 Opmerking!: stel de tijd in 

op 0. 

Verwarming zal altijd Superflo VS 

snelheid 2 en Solar snelheid 3 

activeren. Deze moet worden 

ingesteld op de  Superflo VS 

drive. 
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Prior. verwarming 

Ja / Nee 
Alleen op filtratie AUTO 

modus. 

 

Solar verschil 
+ 2°C 

Alleen als Solar is 

geactiveerd. 

 

Delta T verwarm. 
-3°C 

Alleen actief als solar actief 

is en kan worden 

uitgeschakeld. Deze 

instelling is een  – delta T 

voor uw verwarming. In dit 

vb. zal de warmte pomp 

enkel werken als de 

watertemp. lager dan -3°C 

van de ingestelde temp. Dit 

staat de solar toe om het 

zwembad te verwarmen. 

(example between 25°-28°) -

> meer eco-vriendelijk. 

 

Configuratie 
Menu 

 
om ‘verborgen’ parameters te 

tonen gan aar het hoofdscherm en 

druk op ‘escape’ + ‘enter’ houdt 

dit enkele seconden ingedrukt. De 

parameters verdwijnen terug na 5 

minuten. Opmerking!: Je kan 

enkel de eerste 15 min. na het 

opstarten in het verborgen menu. 

(na power OFF –ON). 

 Verborgen parameters zijn 

aangeduidt. 

uur 
10:10 

Datum instelling 
01/01/2014 

Taal 
Nederlands 

Event 
log 

Toont laatste Backwash, 

laatste antivries activering. 

 

Multispeed pomp 
Ja / Nee 

ProValve 
Ja / Nee 

Verw. Antivries 
Ja / Nee 

Filtr./Open Bad 
Nee/V1/V2/V3/V4 

V1,V2,V3,V4 of geen 

snelheid kan worden 

ingesteld 

 

Fabr. Instelling 
Bevestig reset? 

AM:………….xxxxxx 
PM:xxxxx…………... 

Backwash 
125h (250h) 

Filtratie 
6:25 (20:00) 

1/01/2014 
10:25 

Verwarming 
25.6°C (28°C) 

Type verwarming 
Solar 

No / Verwarming /  

Verwarming + Solar 

 

Minimum Temp. 
12°C 

Minimum temperatuur om de 

dosering te laten werken. 

 

Beeldscherm Nr 
1 

2de scherm kan worden 

toegevoegd. 
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