Vychutnajte si slnko a relaxujte bezstarostne vo vlastnom bazéne. S výrobkami
mypoolcontrol získate pevný základ pre nezvyčajnné potešenie z kúpania.
Atraktiívne produkty mypoolcontrol pre začiatočníkov aj pokročlých, kvalita
„Made in Germany“.
Pro tujte z našich skúseností a vyváženého pomeru ceny a
výkonu výrobkov mypoolcontrol!

mypoolcontrol
>> System EASY ONE complete <<

Vysokokvalitná bazénová technika za
atraktívne ceny pre nerušenú radosť
z kúpania vo vlastnom bazéne .

>> Prehľad produktov

mypoolcontrol >> EASY ONE <<

mypoolcontrol >> EASY FLOW <<

kompletný system

mypoolcontrol >> EASY DOS <<

mypoolcontrol – program
Starostlivo vybrané, vysokokvalitné komponenty pre mypoolcontrol SYSTEM - pre modernú úpravu vody.
• meracia -, regulačná - a dávkovacia technika EASY ONE komplet
• riadenie filtrácie a ohrevu EASY PRO
• Filtre a čerpadlá EASY TEC mypoolcontrol – technika a výkon „ALL INCLUSIVE“.

mypoolcontrol >> EASY PRO <<
mypoolcontrol >> EASY TEC <<

Komponenty

>> Čerpadlo <<

Meracia a riadiaca jednotka EASY ONE pre pH- a dezinfekciu, včetne
ukazovateľa teploty. V stenovej skrinke IP 54, so 4-riadkovým podsvieteným
LCD - displejom 60 x 25 mm. Jednoduché intuitívne ovládanie cez
membránovú klávesnicu a displej s textom. Voľba jazyka (nemecky, anglicky,
francúzsky, taliansky, holandsky, rusky, polsky a česky).
Monitorovanie vzoriek vody, automatika oneskorenia zapnutia, kontrola
úrovne chemikálií v bandaskách s textovým popisom.

Technické údaje a špecifikácia prístroja:

Ukazovateľ:
Relátka:
Analógové vstupy:
Digitálne vstupy:
Ďalšie možnosti:

240 x 160 x 90 mm
85 …. 256 V AC alebo DC
IP65
22 VA
pH 0 – 14
Redox -1500 - + 1500 mV
Teplota -30 - +140 °C
Alternatívne časové dávkovanie bezchlór.
LCD-ukazovateľ, 4-riadkový, 4 x 16 znakov ,
podsvietený
2 bezpotenciálové relátka DEZ a pH,
ako aj jedno relátko alarmu
vstup merania pre Redox, pH a teplotu
externý stop a hladina nádrže
Analogový výstup 0(4) – 20 mA
RS 485 rozhranie

mypoolcontrol
>> System EASY ONE complete <<

Rozmery:
Napájacie napätie:
Trieda ochrany:
Príkon:
Rozsah merania:

Systém >> EASY ONE kompletný << | Verzie
Systém >> EASY ONE kompletný << Regulácia CHLÓR-u cez redox | pH | t
mypoolcontrol - Meranie, regulácia a dávkovanie na stenovom paneli, predmontované.
Prevedenie: Redox | pH | t.
Kompletné zariadenie pozostáva z:
Prístroj pre meranie a reguláciu EASY ONE - Rx | pH | t
- dávkovanie chlóru cez redox 2 hadičkové dávkovacie čerpadlá EASY DOS s výkonom max. cca. 4,5 l/h.
Meracia cela 0317/Rmy včetne kontroly meracej vody (celá armatúra ľahko čistiteľná).
Sada meracích sond Rx | pH | t
sada meracích káblov pre Rx | pH | t
dávkovacie ventilčeky, sacie hadičky, dávkovacie hadčky a manuál.
Pol.-Č. #17010
Rozmer stenového panelu: 570 x 370 mm (VxŠ) váha: 9 kg

Systém >> EASY ONE kompletný << BEZCHLÓR časovo riadený | pH | t
mypoolcontrol - Meranie, regulácia a dávkovanie na stenovom paneli, predmontované.
Prevedenie: bezchlor | pH | t.
Kompletné zariadenie pozostáva z:
Prístroj pre meranie a reguláciu EASY ONE - bezchlor | pH | t
s 2 peristaltickými dávkovacími čerpadlami EASY DOS
Výkon dávkovania max. cca. 4,5 l/h.
Meracia cela 0317/Rmy včetne kontroly meracej vody (celá armatúra ľahko čistiteľná).
Sada meracích sond pre pH | t
Sada meracích káblov pre pH | t
dávkovacie ventilčeky, sacie hadičky, dávkovacie hadčky a manuál.
Pol.-Č. #17020
Rozmer stenového panelu: 570 x 370 mm (VxŠ) Váha: 9 kg

Systém >> EASY ONE << Regulácia CHLÓR-u cez redox | pH | t,
EASY ONE - Meranie a regelácia – s odbočkou pre meranie,
Prevedenie: redox / pH a teplota.
Kompletná sada pozostáva z:
Prístroj EASY ONE pre meranie a reguláciu - dávkovanie chlóru cez redox.
Meracia cela 0317/Rmy včetne kontroly meracej vody (celá armatúra ľahko čistiteľná).
Sada meracích sond Rx | pH | t
sada meracích káblov pre Rx | pH | t
manuál.
Pol.- Č. #17025
Rozmer stenového panelu: 290 x 370 mm (VxŠ) Váha: 5 kg

Systém >> EASY DOS << Dávkovacie čerpadlo
Univerzálne, mikrokontrolerom riadené peristaltické dávkovacie čerpadlo
pre automatické dávkovanie tekutých dávkovacích prostriedkov pre oblasť
úpravy bazénovej vody (chlór, pH-korektor, flokulant a prostriedok s aktívnym
kyslíkom) s nastaviteľnými otáčkami. Včetne sady hadičiek DLH 10.000 s max.
výkonom dávkovania 4,5 l/h (75 ml/min). Jednoduché upevnenie na stenu,
Kábel s eurozástrčkou a návodom.

Použitie
Ako súčasť prístroja na meranie a reguláciu mypoolcontrol EASY ONE. V
kompletnej zostave prístroja sú vždy dve dávkovacie čerpadlá EASY DOS
predmontované na stenovom paneli.
Ako samostatný dávkovací rístroj pre dávkovanie tekutých médií, ako chlór,
aktívny kyslík, pH-plus, pH-mínus, algicíd alebo flokulant.

Systém >> EASY PRO << | Riadenie filtrácie a ohrevu
Riadenie pre filtračné čerpadlo 230 V s analógovými spínacími hodinami
a elektronickou reguláciou ohrevu. Vypínač EIN / AUS, so svetelnou
kontrolkou chodu filtrácie aj ohrevu. Včetne tepelného čidla.
Napájacie napätie: 230 V
Riadenie EASY PRO umožňuje nastavenie časového programu zapínania
a vypínania filtračného čerpadla (230V). Programovanie sa prevádza
pomocou analógových spínacích hodín. Nadradené je bezpotenciálové
spínanie pre zapnutie a vypnutie filtračného čerpadla podľa potreby ohrevu
vody. Integrované riadenie ohrevu bazénovej vody umožňuje zapínanie a
vypínanie jedného obehového čerpadla ohrevu (230V). Pomocou otočenia
gombíka je možné jednoduché nastavenie požadovanej teploty.

Funkcie na prvý pohľad:
Filtračné čerpadlo:

Kontrolky:
ON / OFF - vypínač:

HAND
= manuálny režim | ON = zapnutie | OFF = vypnutie
AUS
= vypnutie filtračného čerpadla OFF
AUTOMATIK
= riadene čerpadla ohrevu cez časové hodiny:
AUS
= ohrev je vypnutý | žiadne funkcie pre ohrev
AUTOMATIK
= funkcia ohrevu aktivovaná, želaná teplota nastavená otočným gombíkom.
LEDka filtračného čerpadla. Ak svieti zelená LEDka, je filtračné čerpadlo v chode.
LEDka čerpadla ohrevu. Keď svieti zelená LEDka, je čerpadlo ohrevu v chode.
Ein-/Aus - ZAP/VYP vypínač

Technické údaje a špecifikácia prístroja:
Napájacie napätie:
Vstup filtračné čerpadlo:
Príkon:
Druh ochrany:
Rozmery:
Váha:
Pol.Č. 17225

230 VAC, 50/60 Hz
max. 8 A
max. 2,8 kW | vsup čerpadla ohrevu max. 4 A
IP 54
120x200x80 mm
0,9 kg

mypoolcontrol EASY TEC Filtre a samonasávacie filtračné čerpadlá sú
srdcom úpravy bazénovej vody.
Toto je miesto, kde sa KNOW HOW vyplatí – dôverujte overenej kvalite,
ktorú Vám vybrali profesionáli. Lacná technológia nevylučuje inováciu aj
spoľahlivú funkčnosť. mypoolcontrol – produkty EASY TEC sú veľmi trendové,
pracujú spoľahlivo, sú pripravené na okamžité použitie a zaručia len radosť
z kúpania.
mypoolcontrol EASY TEC Filtre, 6-cestné-ventily a filtračné čerpadlá.

Filtre >> EASY TEC << | Prehľad

Filtračné čerpadlá <<

Filtračná technika >> EASY TEC <<
Filter >> EASY TEC SM <<
Filter mypoolcontrol EASY TEC z laminovaného polyesteru (GFK)
s manuálnym odvzdušnením, manometrom, tlakovým manometrom, vypúšťacím
ventilom, vnútornou vostavbou a filtračnou viezdicou z odolných plastov s plniacim a
kontrolným otvorom so šroubovacím vrchnákom včetne bočného 6-cestného ventilu.
• prevádzkový tlak: max. 2,0 bar
• šroubovací vrchnák včetne manipulačného kľúča
• prevádzková teplota: max. 40°Celzia
• 6-cestný ventil / s pripojovacími šroubeniami
• manálne odvzdušnenie a manometer

Filter >> EASY TEC TM <<
Model TM (filter s horným 6-cestným ventilom TopMount)
Filter mypoolcontrol EASY TEC je z polypropylénu, s manometrom, vypúšťací ventil,
vnútorná filtračná vostavba aj filtračná ružica sú z odolných plastov, horný 6-cestný ventil
je 1 ½“.
• prevádzkový tlak: max. 2,0 bar
• prevádzková teplota: max. 40°Celzia
• 6-cestný TOP-ventil
• manueálne odvzdušnenie a manometer

Filtračné čerpadlá >> BADU® allround | Aqua Plus <<
Filtračné čerpadlá Speck allround a Aqua Plus
Klasické bazénové recirkulačné/filtračné čerpadlá pre nadterénne, zapustené alebo malé
bazény a jazierka. Vďaka výborným sacím schopnostiam je možné úspešne používať ich aj
pre vysávanie bazéna. Vďaka vybraným materiálom, bezúdržbovej a bezpečnej konštrukcii sú
vynikajúce pre dlhodobé používanie so spoľahlivým výkonom.
Oblasť použitia
Recirkulácia bazénovej vody pri bazénových filtračných zariadeniach
Prevedenie
Robustné čerpadlo s integrovaným predfiltrom s košíkom na hrubšie nečistoty.
Mechanická upchávka namontovaná na objímke plastového obežného kola. Motor, príp.
hriadeľ čerpadla neprichádzajú do styku s bazénovou vodou. Elektricky oddelené.

mypoolcontrol.de
Obchodná značka descon® GmbH
Siemensstraße 10 | 63755 Alzenau
T | +49 (0)6023 50 70 10
F | +49 (0)6023 50 70 20
info@mypoolcontrol.de
www.mypoolcontrol.de

