PANduo pH® Rx
Voor de simultane regeling van pH en chloor (mV).

Privézwe
mbaden

Geschikt voor pensions, onderdak, residenties (1 tot 2 personen / 10m3 / dag).

Publieke
zwembaden

▪ Dosering van de pH en het chloor:
de PANduo pH® Rx activeert de pompen
die in de apparatuur ingebouwd zitten

▪ Professionele analysekamer:
- Redox-sonde
- pH-sonde
Flw
- Stroomdetectie
- Monstername

▪ Stille peristaltische pompen:
- pH (1,5L/h)
- Cl (3L/h)

INNOVATIEF
▪ De PANduo pH® Rx regelt simultaan de pH(*) en het chloor(**).
▪ Toont simultaan de Redox- (in mV (chloor))
en pH-waarde.
▪ Sonde beveiligd tegen elektrische stroom die door het water
geleid wordt.
VEILIG
▪ Alarm dat waarschuwt wanneer de bus met chemisch product
dreigt leeg te lopen.
▪ Dosis in verhouding tot de gewenste pH- en chloorwaarde.
▪ Ingangen jackpluggen voor sensoren aan het uiteinde van de
pH- en chloorbakken.

POLYVALENT
▪ Instelbare dosering waardoor zowel grote als kleine
volumes mogelijk zijn.
▪ Bestemd voor privézwembaden met geïntegreerde
pompen tot 150 m3 en openbare zwembaden tot 90 m3.
▪ Geschikt voor aanwezigheid van 1 tot 2 personen / 10m 3 /
dag.
GARANTIE
▪ Apparatuur: 2 jaar | Sondes: 1 jaar.

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

DN50

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

AYAC100383
* incompatibel met zoutzuur
** voor een goede redoxmeting mag het zwembad niet meer dan 15 ppm (15 mg/l) stabilisator bevatten

AYPA1021
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