Physico pH® CLM
Voor de simultane regeling van pH en chloor (ppm).

Geschikt voor campings, hotels, residenties en kuuroorden.
Publieke
zwembade
n

Spa’s

▪ Onmiddellijke weergave van
het chloorgehalte in ppm,
van de pH-waarde
en de temperatuur (optioneel)

▪ Uitgerust met een sonde
compatibel met de stabilisator

T°

▪ Professionele analysekamer

Flw

▪ Dosering van het chloor: De apparatuur
activeert een pomp, een chlorinator aangesloten
op de stekker van de kast of een solenoid ventiel.
▪ Afm. paneel:
58 x 38 x 17 cm

VEILIG
▪ Optie: Ingangen jackpluggen voor temperatuursensoren
(AYAC100605)
GARANTIE
▪ Apparatuur: 2 jaar

● Geleverd met een volledige kit
Voor een snelle en eenvoudige installatie:

X2
DN50
X2
DN63

Webinterface AvadyConnect®
Apparaat vooruitgerust voor de optie AVADYCONNECT®
om de gegevens van het zwembad vanop afstand
te raadplegen en aan te passen.
VOORDEEL Eén enkel scherm om het onderhoud van al
uw zwembaden te beheren. Wijzig de parameters van
de apparatuur vanop afstand, ontvang waarschuwingen
bij een laag productniveau, historieken en grafieken
van de gegevens …
Ontdek de webinterface op www.avadyconnect.com;Gebruikersnaam en wachtwoord: demo
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EENVOUDIG
▪ Voorgemonteerd paneel, eenvoudig te bevestigen aan de
muur dankzij de meegeleverde installatie-accessoires.

Voldoet aan de vereisten opgelegd door het Franse Agentschap voor Gezondheid

PERFORMANT
▪ Snelle respons van de sondehouder om kleine volumes
water te regelen (spa’s, kuuroorden, zwembaden).
▪ 2 nauwkeurig gemeten parameters:
pH (van 0 tot 14 pH) en chloor (van 0 tot 5 ppm)
▪ Gesloten amperometrische sonde (ongevoelig voor de
pH) compatibel met de stabilisator (max. 80 ppm).
▪ Geschikt voor zwembaden tot 1500 m³.

Solenoid ventiel
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Zoutchlorinator
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