AUTOMATIKUS KLÓRSZABÁLYOZÁS

CHLOR EXPERT
BIZTONSÁGOS ÉS
ÖNÁLLÓ
KLÓRSZABÁLYOZÁS

Chlor Expert
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A KLÓR AUTOMATIKUS ADAGOLÁSA

A Chlor Expert folyamatosan vizsgálja a víz minőségét és amennyiben
szükséges, adagolórendszerén keresztül, minden külön beállítás nélkül,
automatikusan folyékony klórt juttat a medence vizébe.

SZABÁLYOZÁS ÉRZÉKENYSÉGE
A Chlor Expert egyedi technológiájú adagolórendszerén keresztül a
megfelelő, pontos mennyiségű folyékony klór hozzáadásával fertőtleníti a
medence vizét.
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TÚLADAGOLÁS ELLENI VÉDELEM

Beépített biztonsági rendszere megakadályozza az esetleges
klórtúladagolást, garantálva ezáltal a medence vizének tisztaságát.

JELLEMZŐK

MILYEN MEDENCÉKHEZ HASZNÁLHATÓ?

“Boost” funkció
Az adagolt klór
mennyiségének megemelése
intenzív fürdőzés vagy
viharos idő esetén.
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FÖLDBE SÜLLYESZTETT MEDENCÉKHEZ

KÜLTÉRI MEDENCÉKHEZ, 20-150 M³

Könnyen kezelhető
A beállítás LCD-kijelzőn
keresztül történik.

STANDARD TARTOZÉKOK

Az adagolás automatikusan be
van állítva
Nem kíván külön beállítást.
Redox szonda

Puffer folyadék

Szerelőkészlet csövekhez

Készlet falra szereléshez

Megfelelőség
Ideális társítás az automata pHszabályozóval, a pH Experttel.

MŰSZAKI ADATOK
Kezelt víz min.-max. térfogata (m³)
Adagolás
Használt interfész
Nyelvek
Beállítás
Alapérték
Biztonság
Érzékelő helyzete
Megfúróidom (csőbilincs)
Védettség
50 Hz-es betáplálás

20-150
Folyékony klór
1 soros LCD-kijelző, háttérvilágítással
Francia, angol, német, spanyol, olasz, holland
Félautomata, 1 lépés (puffer folyadék tartozék)
Gyári beállítás: ORP=650 mV
3 szintű OFA túladagolás elleni védelem, állítható: 0-6 h, alapbeállítás:
4h
A vegyszeradagoló tartályon vízszint-érzékelő van (a füstgáz-rezisztens
szívócsövön)
Vízszintes
DN 50-es csőhöz (gyári) vagy DN 63-as csőhöz (külön rendelhető
tartozék)
IP 65
220-240 V

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

Szabadalmazott POD
Anódföldelő KIT
készlet a pH Expert és a
Stabilabb klórmérést
Chlor Expert mérőszonbiztosít.
dáinak összekötésére,
együttes használat esetén.
Még pontosabb mérést biztosít.

A Zodiac® klórszabályozók automatikus adagolják a klórt, folyamatosan
biztosítva ezáltal a medence vizének optimális klórszintjét.

ÉV
GARANCIA*

* Az következő részegységekre csak 1 éves garancia vonatkozik: szonda, puffer folyadék, perisztaltikus cső, visszacsapó szelep.
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