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Čerpadlo SuperFlo® VS s Pentair ControlPro™ prináša uznávaný líder na trhu s technológiou riadenia otáčiek v bazénovom 
priemysle, ktorý má plných 5 rokov náskok pred ostatnými výrobcami…firma Pentair. Niet divu, že predá viacej ako všetci ostatní 
výrobcovia čerpadiel s riadením otáčiek dokopy. Čerpadlo SuperFlo® VS s Pentair ControlPro™ Vám za porovnateľnú cenu ale 
ponúka oveľa viac ako ostatní výrobcovia. Toto zariadenie “všetko v jednom” «all-in-one», je jednoduché na inštaláciu, jednoduché 
na obsluhu, je cenovo dostupný efektívny systém, ktorý riadi hlavné funkcie filtrácie bazéna včetne automatického pracieho ventilu,
systémov ohrevu vody v bazéne (tradičný a solárny), ochrany proti zamrznutiu, a pod. To z neho robí perfektné variabilne 
pripojiteľné riadenie, vďaka ktorému je možné vo Vašom bazéne vždy zapojiť a zosúladiť akékoľvek nové zariadenie.

superflo® vs 
s pentair controlpro™
TECHNOLÓGIA RIADENIA OTÁČIEK

ŠETRIŤ ČAS, ENERGIU, AJ MAŤ KONTROLU.
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Pre majiteľov bazénov, ktorí chcú napredovať v šetrení energie a času vďaka technológii riadenia otáčiek a prevádzku bazéna  
automatizovať, je čerpadlo SuperFlo® VS spolu s Pentair ControlPro™ správna voľba. Čerpadlo SuperFlo® VS spolu s Pentair ControlPro™ 
je jedinečná kombinácia čerpadla s riadením otáčiek a filtračného managera. Aj pre štandardné bazény prináša popri výraznom 
znížení spotreby energie s technológiou riadenia otáčok aj pohodlie automatizácie za prijateľnú cenu. Popri znížení energetických 
nákladov až do 80%* pomáha udržať vodu vo Vašom bazéne žiarivo čistú a úžasnú. 
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* Úspora založená na čerpadle s riadením otáčiek v porovnaní s bežnýmim čerpadlom v prevádzke 12 hodín za deň pri priemernej cene €0.12 za kWh v bazéne s objemom
vody asi 75m³. Aktuálna úspora závisí hlavne od miery užívania, veľkosti bazéna, času chodu čerpadla, výkonu čerpadla, otáčiek čerpadla, dĺžky a dimenzie potrubí, 
modelu čerpadla, servisných faktorov a ostatných hydraulických faktorov.
** Hayward® Super Pump® a & Max-Flo® XL sú registrované obchodné značky od Hayward Industries, ako aj Speck® a Badu® sú registrované obchodné značky od Speck 
Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
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max rýchlosť = 3450 ot./m
nadradená = 3100 ot./m
rýchlosť sania = 2850 ot./m
krok 1 = 2600 ot./m

krok 2 = 2100 ot./m
krok 3 = 1600 ot./m
najnžšia rýchlosť = 600ot./m

SuperFlo® VS je samonasávacie recirkulačné čerpadlo, ktoré je spojením perfektného hydraulického designu čerpadla firmy
Pentair typ SuperFlo®, má vysoko účinný motor 1.5 HP (1,13kW) s permanentným magnetom a zabudované riadenie. Výsledkom 
je čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, veľkosťou ideálne pre štandardné bazény, ktoré spĺňa požiadavky triedy IE3 “Premium 
efficiency”. Regulátor má vlastný grafický ovládací panel pre jednoduché programovanie rýchlostí.

• samonasávacie pre jednoduchý a rýchly štart 
• priehľadné, Cam and Ramp™ veko umožňuje jednoduchú kontrolu košíka a správne dosadnutie potočením o štvrťkruh.
• špičkový hydraulický design a hrubostenné teleso zaručujú supertichý chod 
• motor 1.5 HP s permanentným magnetom, ideálny pre štandardné bazény 
• 230 voltov, 50 Hz jednofázové 
• dodáva sa so šroubeniami 
• IE3 kompatibilný 
• CE označenie.  
• priama a cenovo výhodná náhrada za Pentair SuperFlo® / Pentair 5P1R™ / Hayward® Super Pump® and Max-Flo® XL/ 

Speck® Badu® 90 (voliteľne).**

superflo® vs
ČERPADLO S RIADENÍM OTÁČOK
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AUTORIZOVANÝ DODÁVATEĽ:

Filtračný manager ControlPro™ od firmy Pentair ponúka všetky základné funkcie pre riadenie filtrácie bazéna, včetne
automatického riadenia prania filtra aj filtračného čerpadla s regulovaním otáčok. Umožňuje Vám programovať až 4 
prednastavené rýchlosti filtrovania a doby chodu čerpadla s požadovaným výkonom, tak ako to potrebujete. V “ekonomickom” 
režime, technológia regulovania otáčok cirkuluje vodu efektívnejšie pri nízkej rýchlosti, redukuje spotrebu energie až do 80%* 
čím optimalizuje aj filtráciu a redukuje množstvo potrebného chlóru. Predprogramované sú ostatné režimy prevádzky ako 
“plavecký”, “ohrev” a “pranie” zatiaľ čo manuálny “zosilnený” režim umožňuje jeho použitie kedykoľvek pre poloautomatický 
vysávač. Tieto posledné dva režimy používajú najvyššie rýchlosti. Modul rozhrania sa inštaluje priamo do existujúceho alebo 
lubovoľného elektrického rozvádzača, čím nie je nutná externá kabeláž, zatiaľ čo RS485 pripojenie umožňuje pripojiť riadiace 
zariadenie tam, kde bude jeho inštalácia najvhodnejšia.

• kompaktný modul rozhrania, ľahko nainštalovateľný na DIN lištu v existujúcom elektrickom rozvádzači 
• jednoduché použitie diaľkového ovládača 
• termoregulácia pre prispôsobenie doby trvania filtrácie podľa teploty vody v bazéne a polohy bazénového krytu/rolety 
• programovanie cyklu prania filtra pomocou automatického pracieho ventilu Pro Valve od Pentair 
• duálne riadenie tradičného (tepelné čerpadlo, elektroohrev...) a solárneho ohrevu s prioritou solárneho 
• inteligentný a ekonomický systém proti zamŕzaniu
• ukazovateľ teplôt voda/solár v reálnom čase, filtračný režim, zostávajúci čas , stav ohrevu, dátum a čas 
• nastaviteľnosť otáčiek, 4 programovateľné počty otáčiek a doby chodu konfigurované pre režimy “ekonomický”, “plavecký”, 

“ohrev”, “pranie”, plus manuálny “zosilnený” režim, pre prerušenie kedykoľvek na spustenie poloautomatického vysávača 

pentair 
controlpro™
FILTRAČNÝ MANAGER

Model popis kW HP Volt

KIT-SFl-VSPRo čerpadlo SuperFlo® VS s 
Pentair ControlPro™ 
filtračným managerom

1,1 1,5 220-
240v

 Produkt značky Eco Select® 

SuperFlo® VS spolu s  Pentair ControlPro™ 

získali značku Eco Select pretože sú jedným z 

“najzelenších” a najúčinnejších zariadení  od 

firmy Pentair.


