Primul sistem compact de
management al piscinei şi spa-ului!

Ansamblu piscină
Ansamblu

Valori necesare

Filtrare

Opţiuni

Listă de mesaje

Whirlpool
Temperatura mediului

25

Umiditate

65

Pompă
vas tampon

Control lumini

Filtrare

Atracţii

Încălzire
Clor liber
0,35

Valoare pH
7,18

Clor

Tensiune redox
790

Mesaj

pH

Floculare

Temperatură
28

Sistemele de management al piscinei iau cu asalt piata.
Multiplele avantaje ale acestor "Computere inteligente"
vorbesc de la sine: o operare fără griji tratare a apei
în funcţie de necesităţi, control al instalaţiei in funcţie
de cerinţele individuale ale clientului, programe
de economisire a energiei, integrarea energiilor
regenerabile, controlul atracţiilor, utilizare facilă şi multe
altele!
Acum mai există în plus câteva motive. În sistmele
compacte Watercom regăsim tot ceea ce e necesar unei
tehnici de piscină moderne în perfectă concordanţă,
reunite într-o singură instalaţie premontate pentru a
economisi spaţiu, pentru a uşor vizibile, uşor de operat
şi uşor de servisat. Aici, în special, compunerea greoaie
a instalaţiei este de domeniul trecutului.

Ecologic
și economic
Gata con gurat
Confortabil și cu
capacitate de dezvoltare
Ocupă un spaţiu redus

Watercom

măsurare • control • dozare • oculare • ltrare • monitorizare • informare • optimizare

Pur şi simplu apa perfectă!

Un sistem - acoperă tot

Primul sistem compact de management al piscinei şi spa-ului!

Ansamblu piscină

Opţiuni

Ansamblu Valori necesare Filtrare

Listă de mesaje Whirlpool
Umiditate

65
Temperatura mediului

25

Pompă

vas tampon

Control lumini

Filtrare

Încălzire
Clor liber

0,35

Valoare pH

7,18

Atracţii
Tensiune redox

790

pH

Clor

Floculare

Temperatură

28

Mesaj

Operarea sistemului este relizată intuitiv prin TouchPanel.
Toţi paramatrii importanţi sunt vizibili dintr-o privire. Un
sistem de semaforizare subliniază masajele. La cerere
putem transmite mesajele şi informaţiile de sistem prin SMS
pe telefonul dvs. mobil.

Pompele de dozare peristaltice dinotec START LEVEL
BUS asigură o dozare precisă printr-o durabilitate crescută
a motorului pas cu pas. Indiciu: nivelurile de umplere ale
canistrelor sunt permanent măsurate şi indicate.

Aveţi de ales: tratare cu clor sau oxigen activ. Sistemele de
celule de măsură dinotec se remarcă prin precizie şi cea mai
bună calitate a apei!

Watercom dinotecNET+ ready componentele sistemului:
•

dinotec NET+ ready II:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Câmp de control, touchpanel colorat 5,7" în carcasa sistemului
Module de măsurare ptr. clor / Poolcare, Rx, pH, temperatură și control apă de măsurare
Module de control pentru managementul piscinei si spa-ului
Celulă de măsură P304 cu set electrozi, senzor temperatură PT 1000 şi accesorii.
Pompe de dozare peristaltice dinodos Start LEVEL BUS 0 – 11.000 ml/h incl. lance de
sucţiune, control nivel şi accesorii
La cerere cu dotare cu Touchpanel extern.

Unitate de control motor MC40 pentru pompa ltrare 230 şi 400 V.
Vas ltru SENATOR S 610 mm
Pompă de recirculare Speck 90 / 13 230 sau 400 V
Unitate automată de spălare cu vană tubulară Besgo
Staţie de dozare oculant
Unitate de montaj Watercom
Montat din fabrică, cablat şi veri cat

Dezinfectare cu tehnică de măsură şi control
(exemplu caz)
Necesarul efectiv de
dezinfectare

Dezinfectare cu tehnică
de măsură şi control în
funcţie de necesităţi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfer date prin reţea xă
Transfer date pe telefon mobil şi mesaj alarmă prin SMS
DeviceControl pentru controlul atracţiilor
Set schimbător de căldură
dinUV PREVENT
din-o-zon
Control vas tampon
Pompă apă de măsură
Material ltrant
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Opţiuni:

Erori şi schimbări tehnice rezervate! 02/2010

Pur şi simplu apa perfectă!

