PANduo pH® CLM

(1,5-1,5 L/h)

Regula simultaneamente opH e o cloro (ppm).

Adaptado a spas públicos, piscinas para crianças, balneários, cabinas aquabike
Tanques
públicos

Spas

▪ Visualização direta
do valor do pH
e do teor de cloro em ppm

▪ Fornecido com 2 bombas peristálticas
1,5 L/h para a dosagem do pH e do cloro

● fornecido com um kit completo
para uma instalação simples e rápida:
X4

X4

DN50

DN63

GARANTIA
▪ Aparelho: 2 anos

Interface Web AvadyConnect®
Aparelho preparado para receber a opção AVADYCONNECT®
para consultar e controlar remotamente
os dados relacionados com os tanques.
VANTAGEM Um único quadro para gerir a manutenção
de todas as suas piscinas. É possível alterar à distância
os parâmetros do aparelho, receber alertas de nível de
produto baixo, históricos e gráficos de dados, etc.
Descubra a interface web em www.avadyconnect.com; ID e MDP: demo

AYAC100383

AYPA1019

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César ∙ Bât 2 Porte 221 B ∙ 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.

Fotografias não contratuais

POLIVALENTE
▪ Destinado a tanques públicos de 1 a 30 m3 e privados de 1 a
60 m3
▪ Compatível com:
- Cloro orgânico e inorgânico
- Estabilizante até 80 ppm

Cumpre os requisitos definidos pela Autoridade de Saúde Francesa

SIMPLES
▪ Painel pré-montado de fácil fixação à parede, fornecido com
os respetivos acessórios de instalação.

SEGURO
▪ Entradas jacks para detetores de fim de tanque
▪ Opção: Entradas jacks para detetores de temperatura
(AYAC100605)

FCO044PTV02

EFICAZ
▪ Resposta rápida da sonda de cloro que permite regular
pequenos volumes de água (spas, balneários, piscinas).
▪ Medição do pH de 0 a 14 e da concentração em cloro livre de
0 a 5 ppm.
▪ Sonda amperométrica fechada (não sensível ao pH)
compatível com o estabilizante (80 ppm máx.).

