MasterBox®
Possibilita uma gestão otimizada e conectada da piscina.
A MasterBox reúne o conjunto dos elementos de proteção elétrica e suporta, para além do comando inteligente da filtração, os
seguintes elementos complementares: material de tratamento da água (regulador de pH e cloro), iluminação, aquecimento e
compressor. Possibilita igualmente consultar o estado do taipal.
A MasterBox está acessível por Bluetooth através de uma aplicação.
Equipada com um kit AvadyConnect, oferece ainda ao utilizador a possibilidade de controlar e pilotar à distância o seu material.

MasterBox

Reguladores Avady:
pH, redox, ppm
Instalações
complementares

43 x 32 x 17 cm

Bluetooth

Interface web

MasterBox®
Blutooth
Web
Gestão autónoma da filtração 2,2 KW máx.
Aplicação smartphone
Termorregulação
Proteção anti congelação
2 saídas auxiliares para gestão de: temperatura, iluminação
do tanque, modo de relógio ou manual (contactos secos
sem tensão)
1 saída auxiliar pré-alimentada em 230 V CA, gestão do
tratamento da água;

▪ Todas as ligações aos
elementos externos estão
reunidas num único bloco de
terminais, pré-alimentado.

●
●
●
●
●
●

Entrada de deteção do taipal (contacto seco sem tensão)
Deteção automática do calibre das bombas de filtração e
do compressor
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Proteção contra curtos-circuitos
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▪ 2 relés com proteção
térmica inteligente digital.
Mono 230 V, podendo
suportar até 2,2 kW.

Proteções diferenciais 30 mA

▪ Proteção 30 mA
e proteção contra
curtos-circuitos.

Capacidade de atualizações por memória USB

Medição da temperatura do ar e da água
Gestão do compressor de robot 2,2 KW máx.
Bloco de terminais de ligação profissional em calha DIN
Comando à distância*
Receção de dados de pH e cloro*
Visualização dos gráficos e históricos dos tanques
Deteção de níveis baixos de pH e Cl

●

*Compatível com as gamas PROpilot e Turboxy®

Pontos principais
MasterBox® Bluetooth Web
▪ Acesso às funções principais da MasterBox® e dos aparelhos de
tratamento Avady (ou compatíveis) através da interface Web
www.avadyconnect.com.
▪ Se o meio de comunicação dos aparelhos de tratamento de água for
compatível com o de Avady, os valores medidos serão recuperados na
interface web, bem como os respetivo histórico com gestão dos
alarmes e possibilidade de modificar à distância os parâmetros dos
aparelhos. No caso de incompatibilidade, a atividade da alimentação
elétrica dos aparelhos de tratamento da água será regulável, o que
permite utilizar a MasterBox® com todos os aparelhos de tratamento
de água do mercado.

Lista do parque de tanques

Uma única olhadela é suficiente:
Parâmetros de cor verde = Banho tranquilo!

Gestão do tratamento da água (pH, cloro) e dos
equipamentos conectados à MasterBox.

Controlo e comando à distância:
▪ Da regulação da água; pH, cloro,*
▪ Da temperatura,
▪ Da iluminação,
▪ Do nível baixo dos produtos de tratamento, **
▪ Do funcionamento da bomba de filtração
e do compressor,
▪ Do estado dos equipamentos: taipais,
▪ Alerta por mail, conselhos.
* Compatível com as gamas PROpilot e Turboxy®
** Segundo o aparelho conectado.

Consulta das leituras de medição manuais
e do histórico das intervenções executadas. (12 meses).

Funcionamento:

50 m máx
Por Avady Radio
Circuito impresso com ficha
adaptados à MasterBox
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AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César ∙ Bât 4 Hall 406 ∙ 95520 OSNY ∙ França
Tel.: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com
É da responsabilidade do utilizador assegurar-se de que estes produtos estão em conformidade com as suas necessidades.

