MasterBox®
Voor een optimaal en slim beheer van het zwembad.
De MasterBox bundelt alle elektrische beschermingselementen en ondersteunt, naast de intelligente besturing van de filtering, de
volgende aanvullende elementen: waterzuiveringsapparatuur (pH- en chloorregelaar), verlichting, verwarming en boosterpomp.
Het is ook mogelijk om de toestand van het luik te controleren.
De MasterBox kan middels Bluetooth geraadpleegd worden via een app.
Dankzij de AvadyConnect kit kan de gebruiker de apparatuur vanop afstand controleren en besturen.

MasterBox

Regelaars Avady:
pH, redox, ppm
Aanvullende
installaties

43 x 32 x 17 cm

Bluetooth

Webinterface

MasterBox®
Bluetooth
Website
Autonoom beheer van de filtering max. 2,2 kW
Smartphone app
Temperatuurregeling
Bescherming tegen vorst
2 secundaire uitgangen voor het beheer van: de
temperatuur, de verlichting van het zwembad, klokmodus
of manueel (spanningsvrij droog contact)
1 secundaire uitgang gevoed met 230 Vac, beheer van de
waterzuivering;

▪ Alle aansluitingen van de
externe elementen worden
op dezelfde gevoede klem
gemonteerd.
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Toegangsdetectie van het luik (spanningsvrij droog contact)
Automatische detectie van het kaliber van de filter- en
boosterpompen

●

Bescherming tegen kortsluiting

●
●
●
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●
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●

▪ 2 relais met digitale
intelligente thermische
bescherming. Monofasig 230
V, maximaal 2,2 kW.

Aardlekbeveiligingen 30 mA

▪ Bescherming 30 mA
en bescherming tegen
kortsluiting.

Updates via usb

Meting van de lucht- en watertemperatuur
Beheer van de automatische boosterpomp max. 2,2 kW
Klem voor de professionele aansluiting op een DIN-rail
Bediening op afstand*
Ontvangen van de pH- en chloorwaarden*
Grafieken en historiek van de zwembaden
Detectie van lage pH- en chloorwaarden

●

*Compatibel met de gamma’s PROpilot en Turboxy®

Kernpunten
MasterBox® Bluetooth Web
▪ Toegang tot de belangrijkste functies van de MasterBox® en de
waterzuiveringsapparatuur Avady (of compatibel) via de webinterface
www.avadyconnect.com.
▪ Indien het communicatiemiddel van de waterzuiveringsapparatuur
compatibel is met dat van Avady, worden de gemeten waarden
weergegeven in de webinterface, net als hun historiek met
alarmbeheer en de mogelijkheid om de instellingen van de apparatuur
vanop afstand te wijzigen. Bij incompatibiliteit kan de elektrische
voeding van de waterzuiveringsapparatuur zodanig geregeld worden
dat de MasterBox® inzetbaar is met alle waterzuiveringsapparatuur op
de markt.

Lijst van zwembaden

Eén oogopslag zegt genoeg:
Parameters in het groen = onbezorgd zwemmen!

Beheer van de waterzuivering (pH, chloor) en de
uitrustingen aangesloten op de MasterBox.

Controle en bediening op afstand:
▪ Voor het regelen van het water, de pH, het chloor,*
▪ Van de temperatuur,
▪ Van de verlichting,
▪ Van een laag niveau aan behandelingsproducten, **
▪ Voor de werking van de filteren boosterpomp,
▪ Van de toestand van de uitrustingen: luiken,
▪ waarschuwingsmail, tips.
* Compatibel met de gamma’s PROpilot en Turboxy®
** Volgens de aangesloten apparatuur.

Resultaten van de manuele metingen
en de historiek van de uitgevoerde interventies
raadplegen. (12 maanden).

Werking:

Max. 50 m
Via Avady Radio
Printplaat met stekker
geschikt voor de MasterBox
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