DEZINFEKCIA VODY
62 > 73

Aké sú možnosti?
Vaši zákazníci sa musia o svoju vodu starať, ak si želajú vychutnávať svoj bazén s úplnou pohodou.
Účinnosť použitého produktu nezávisí od množstva, ale od presnosti a správnosti dávkovania.
Hayward® ponúka dva spôsoby dezinfekcie vody: na jednej strane dávkovače chlóru alebo brómu,
ktoré nepretržite dávkujú dezinfekčný prostriedok, na druhej strane komplexný systém analýzy vody
a jej úpravy, a dezinfekcie produktami vyrobenými elektrolýzou soli.
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ROKY GARANCIE

AquaRite Pro
®

2

Spoľahlivý a účinný salinátor
J

J

J
J

Hayward® T-CELL® technológia pre vysoko účinnú
a spoľahlivú dezinfekciu elektrolýzou soli
‘Sense and Dispense’ modul je súčasťou
pre automatické a nepretržitú kontrolu pH a Redoxu
(potenciálu dezinfekcie vody).
Tri veľkosti Turbo Cely® pre všetky typy bazénov
cely s obrátenou polaritou pre redukciu údržby

Postačuje nízka salinita 3.2 g soli na liter vody (2.8 až 3.6 g).
10

‘Sense and Dispense’
modul je súčasťou
setu

Peristaltické čerpadlo

35

g/l

morská voda
AquaRite® Pro bazénová voda

AquaRite® Pro kontroluje pH vody bazéna a zabezpečuje dokonalú rovnováhu.
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možnosť výberu

Chémia vody

AquaRite® Pro ideálne hodnoty

Salinita

2.7 až 3.4 g/l

voľný chlór

1.0 až 3.0 ppm

pH

7.2 až 7.6

kyselina kyanurová (stabilizátor vody)

15 až 30 ppm (15 ppm je ideálna hodnota, ak je potrebná)

celková alkalita

80 až 120 ppm

vápenatá tvrdosť

200 až 300 ppm

kovy

0 ppm

index nasýtenia

objem vody v m3

In/Out

10 g/hod + Sense and Dispense modul

60

1.5’’

20 g/hod + Sense and Dispense modul

95

1.5’’

AQR-PRO-95SDE

30 g/hod + Sense and Dispense modul

150

2”

AQR-PRO-150SDE

čistiaci držiak pre Aquarite® cells

popis

AQUARITE® PRO

-0.2 až 0.2 (0 je optimálna hodnota)

položka
AQR-PRO-60SDE

-

-

GLX-CELLSTAND

ORP sonda

-

-

GLX-PROBE-ORP

pH sonda

-

-

GLX-PROBE -PH

TOTALLY
PARTNER

+1

ROKY GARANCIE

AquaRite Pro LS
®

2

TOTALLY
PARTNER

+1

Redukovaný salinátor: používa minimum soli
J
J

J

J

pracuje so zníženou potrebou soli (1.2 to 3.2 g/l)
Ideálne pre zariadenia náchylné na koróziu (napr.
nerezové bazény, kovové bazénové komponenty)
‘Sense and Dispense’ modul zabezpečuje automatickú
kontrolu pH a ORP, čím je zaručená čistá voda a úplná
spokojnosť
vďaka dvom celám Hayward® T-CELL® je vhodný pre
všetky veľkosti bazénov

‘Sense and
Dispense’ modul je
súčasťou setu

Peristaltické čerpadlo

špeciálne vytvorená
cela pre používanie so
zníženou salinitou

WATER TREATMENT

Chémia vody

AquaRite® Pro LS ideálne hodnoty

Salinita

1.2 až 3.2 g/l (1.5 g/l je ideálna hodnota)

voľný chlór

1.0 až 3.0 ppm

pH

7.2 až 7.6

kyselina kyanurová (stabilizátor vody)
celková alkalita

80 až 120 ppm

vápenatá tvrdosť

200 až 300 ppm

kovy

0 ppm

index nasýtenia

-0.2 až 0.2 (0 je ideálna hodnota)

popis

AQUARITE® PRO LS

*

15 až 30 ppm (15 ppm je ideálna hodnota, ak je potrebná)

objem vody v m3

In/Out

Sense&Dispense

AquaRite® Pro LS 75

60 až 90 m3*

1” ½

ano

®

AquaRite Pro LS 50

< 50 m3*

1” ½

ano

AQR-PRO-50LSE

čistiaci držiak pre Aquarite® PRO LS celu

-

-

-

GLX-CELLSTAND

ORP sonda

-

-

-

GLX-PROBE-ORP

pH sonda

-

-

-

GLX-PROBE-PH

vždy závisí od geografickej polohy

položka
AQR-PRO-75LSE

AquaRite +
®

ROKY GARANCIE

2

Riaďte a starajte sa o váš bazén “diaľkovo”!
Jediná skrinka pre salinátor aj riadenie bazénovej
technológie (včetne filtračného čerpadla, tepelného
čerpadla, svetiel, a pod.)
J Wifi modul: jednoduché, bezproblémové diaľkové
ovládanie
®
J Salinátor vybavený celou Hayward® T-CELLs a pH
sondou
J Čistá voda za každej situácie: šetrí chemikálie a ponúka
bezkonkurenčné pohodlie pri kúpaní
J

štandardná sonda

pH sonda (v sete) a
ORP sonda (možno
doobjednať) - Goldline

odnímateľná
obrazovka (možno
doobjednať)

LONG

LIFE
+25% PRODUKCIE

WATER TREATMENT

CHLORU

66

Stiahnite si Hayward® Pool aplikáciu ešte dnes a
diaľkovo menežujte AquaRite+ salinátor svoj alebo
Vášho zákazníka.
T-CELL®-15LL

3-ROČNÁ ZÁRUKA
možnosť výberu

TOTALLY
PARTNER

+1

ROKY GARANCIE

AquaRite +
®

2
T3

popis

T9

T15

Wifi modul

PARTNER

+1

AQR-PLUS-LSE
sonda Goldline

voliteľné

hlavné výstupy riadenia

doby filtrácie / svetlá / teplota

doplnkové výstupy riadenia

4 dodatočne užívateľom navoliteľné výstupy

koncentrácia soli

3.2 g/l

3.2 g/l

3.2 g/l

1.5 g/l

produkcia chlóru

10 g/h

20 g/h

30 g/h

15 g/h

objem bazéna*

60 m3

95 m3

150 m3

regulacia pH

60 až 90 m3*

ano

regulacia ORP

AQUARITE® +

TOTALLY

Provided

voliteľná
2.8’’ TFT

Displej
Napájanie

220 V 50/60 Hz

Rozmery

270 x 220 x 115 mm

elektronická skrinka

ohňovzdorný čierny ABS plast

čelný panel

biely ABS plast

Automatické čistenie

funguje obrátením polarity

testovanie salinity

Salinita meraná v g/l (presnosť ±10%)

produkcia závislá od stavu prekrytia

Programovateľná medzi 0 - 100% produkcie v závislosti od otvorenia a zatvorenia prekrytia bazéna

*

závidí od geografickej polohy

AQUARITE® + GOLDLINE SONDA

NEW

AQR-PLUS-T3E

AQR-PLUS-T9E

AQR-PLUS-T15 E
AQR-PLUS-ORP

set sondy ORP Goldine

AQR-PLUS-ORP

AQR-PLUS-ORP

sonda pre voľný chlór

AQR-PLUS-CL

AQR-PLUS-CL

AQR-PLUS-CL

odnímateľná obrazovka

AQR-PLUS-PANL

AQR-PLUS-PANL

AQR-PLUS-PANL

AQR-PLUS-WIFI2

AQR-PLUS-WIFI2

AQR-PLUS-WIFI2

Wifi modul

sonda pre voľný chlór

AQUARITE® + SONDY ŠTANDARD

NEW

popis

AQR-PLUS-T3STE

AQR-PLUS-T9STE

AQR-PLUS-T15STE

sond

AQR-LT-KITORP

AQR-LT-KITORP

AQR-LT-KITORP

sonda pre voľný chlór

AQR-PLUS-CL

AQR-PLUS-CL

AQR-PLUS-CL

odnímateľná obrazovka

AQR-PLUS-PANL

AQR-PLUS-PANL

AQR-PLUS-PANL

Wifi Modul

AQR-PLUS-WIFI2

AQR-PLUS-WIFI2

AQR-PLUS-WIFI2

štandardn

VOLITEĽNÉ
VARIANTY

WATER TREATMENT

VOLITEĽNÉ
VARIANTY

popis

ROKY GARANCIE

AquaRite LT
®

2

TOTALLY
PARTNER

+1

Cenovo dostupný
vysokokvalitný salinátor
Nové funkcie pre tento užívateľsky jednoduchý salinátor
Voliteľný set ORP reguluje produkciu chlóru
J Set automatickej úpravy pH dostupný ako extra voľba
J Jednoduchý na inštaláciu, jednoduchý na používanie
J používa Hayward®’ TurboCell® technológiu pre
garanciu spoľahlivej a účinnej chlorácie zo soli
J 3 veľkosti TurboCell® cely
J Detekcia zatvorenia krytu bazéna pre okamžitú
redukciu produkcie chlóru
J Detektor salinity
J
J

voliteľne set
štandardnej
ORP sondy

set úpravy pH (voliteľný)

AQR-LT-T3E

koncentrácia soli

3.2 g/l

3.2 g/l

3.2 g/l

10 g/h

20 g/h

30 g/h

objem bazéna*

60 m3

95 m3

150 m3

voliteľná

ORP regulácia

voliteľná

Displej

2.8’’ TFT - Multi-jazykový

®

Napájanie

220 V 50/60 Hz

Rozmery

270 x 220 x 115 mm

Elektronická skrinka

ohňovzdorný čierny ABS plast

čelný panel

biely ABS plast

Automatické čistenie

funguje obrátením polarity

testovanie salinity
produkcia chlóru závislá od polohy prekrytia

NEW

AQR-LTO-T9E

AQR-LTO-T15E

set sondy Goldine pH

AQR-CTL-KITPH

AQR-CTL-KITPH

AQR-CTL-KITPH

set štandardnej pH sondy

AQR-LT-KITPH2
AQR-PLUS-ORP*

AQR-LT-KITPH2
AQR-PLUS-ORP*

AQR-LT-KITPH2
AQR-PLUS-ORP*

AQR-LT-KITORP

AQR-LT-KITORP

AQR-LT-KITORP

set sondy Goldine ORP
set štandardnej ORP sondy
*

okamžité čítanie salinity v g/l
Programovateľná medzi 0 - 100% produkcie v závislosti od otvorenia a zatvorenia prekrytia bazéna

AQR-LTO-T3E

popis

VOLITEĽNÉ
VARIANTY

AQR-LT-T15E

produkcia chlóru
korekcia hodnoty pH

AQUARITE LT

AQR-LT-T9E

iba s AQR-CTL-KITPH

WATER TREATMENT

popis

ROKY GARANCIE

Control Station

2

Riaďte svoj bazén diaľkovo
Jediná skrinka pre diaľkové riadenie a kontrolu
4 pomocné relátka pre kontrolu a riadenie
doby filtrácie, reguláciu ohrevu, osvetlenia a aj ďalšieho
príslušenstvo (vonkajšie osvetlenie, vodné atrakcie..)
Tri 230V výstupné pomocné relátka včetne
dávkovacieho čerpadla pre pH a dezinfekciu
voliteľne sonda pre meranie voľného chlóru
predáva sa s modulom Sense & Dispense pre stálu
kontrolu hodnôt pH a Redox (index dezinfekcie)*
Dve dávkovacie čerpadlá pre pH reguláciu a
dávkovanie tekutého chlóru*
Wifi modul: jednoduché, diaľkové ovládanie *

J
J

J

J
J

J

J
*

použiteľné iba pre CST-CTL-PHORP

.

štandardná sonda

sondy pH Goldline

dávkovacie čerpadlá

WATER TREATMENT

odnímateľná
obrazovka (možno
doobjednať)

CST-CTL-PHORP

popis

komplet box - pH & sonda

Wifi modul
4 hlavné bezpotenciálové voľné výstupy
3 pomocné výstupné relátka

CONTROL STATION

230 V 50 Hz
nie

regulácia ORP

áno (Goldline sonda)

nie

napájanie
elektronická skrinka
ochranný kryt

2.8’’ TFT
230 V 50 Hz
270 X 220 X 115 mm
ohňovzdorný čierny plast ABS
čierny plast ABS

popis
set Goldine pH sondy

AQR-CTL-KITPH

set štandardnej pH sondy

AQR-CTL-KITPH2

set ORP Goldine sondy

AQR-CTL-KITORP

set štandardnej ORP sondy

AQR-CTL-KITORP2

sonda pre voľný chlór

70

Nie (voliteľne)

doby filtrácie / svetlo / teplota / ostatné zriadenia
áno (Goldline sonda)

rozmery

VOLITEĽNÉ
VARIANTY

iba box

regulácia pH
displej

NEW

je súčasťou

CST-CTL-BC

AQR-PLUS-CL

odnímateľná obrazovka

AQR-PLUS-PANL

Wifi Modul

AQR-PLUS-WIFI2

TOTALLY
PARTNER

+1

ROKY GARANCIE

Salt & Swim 3C
®

2

TOTALLY
PARTNER

+1

Pre jednoduchšiu starostlivosť
J

J
J
J

Salinátor pre nepretržitú dezinfekciu bazénov
až do 110 m3 bez potreby dávkovania
chlórových produktov
Iacná a minimálna údržba
jednoduchá inštalácia aj používanie
ponúka novú vlastnosť, a to rozpoznanie
polohy prekrytia bazéna a tomu prispôsobenie
produkcie chlóru

systém LED
kontroliek stavu

EZ-Chem
pH regulátor

‘All-in-one’ cela sa jednoducho inštaluje, sú v nej
integrované senzory teploty a prietoku. Extrémne
jednoduchá výmena, s minimálnymi požiadavkami na
údržbu .

Nová záruka cely:

Technické
špecifikácie
Maximum objem vody
produkcia chlóru
Samočistenie cely
položka cely
Minimálny prietok

SALT & SWIM® 3C

pripojenie
senzor prietoku
orientácia cely
superchlorácia
odstavenie pri nízkej teplote
regulácia produkcie chlóru
produkcia závislá od stavu krytu

Salt & Swim 3C
SAS15CLDEU

2

roky

Salt & Swim 3C
SAS22CLDEU

75 m3

110 m3

15 g/hod - 3.0 g/l soli

22 g/hod - 3.0 g/l soli

vykonáva sa obrátením polarity
SAS15LD-CELL-EU

SAS22LD-CELL-EU
5 m3/hod

pripojenie na lepenie 50mm
integrovaný magnetický senzor prietoku
horizontálne, vertikálne aj šikmo
ánoá no
redukuje produkciu pri znížení teploty pod 15°C a vypne pri teplote pod 10°C
0 - 100% v 10 % nárastoch
áno, znížená produkcia chlóru

WATER TREATMENT

Jednoduchá inštalácia a zmenšené rozmery cely
umožňujú jej fungovanie vo vertkálnej, horizontálnej alebo
šikmej polohe pre jej použitie pri najkomplikovanejších
podmienkach umiestnenia .

Vyskúšajte online riešenie
problémov v servisnej časti na
hayward-pool.co.uk

