Alles-in-1-oplossing om
van een zuiver en gezond
zwembadwater te genieten!
FUNCTIIES

SMART PLUS

SMART PRO

HYDROLYSE

√

√

INJECTOR CL/PER/ALGICIDE (per min.)

√

√

CIRCULATIEPOMP

√

√

pH-REGELAUTOMAAT

√

Optie

TEMPERATUURSONDE

√

√

Individueel

Dubbel

AUTOMATISCHE PROGRAMMERING - Plug & Play

√

√

MANUELE PROGRAMMERING

√

√

WIFI / WEB SERVICE (Tijd. gratis)

√

√

OXYMATIC APP voor iOS en weldra
ook Android ( Tijd. gratis)

√

√

F.A.Q

√

√

INSTALLATIEHANDLEIDING

√

√

VERLICHTING

√

√

ALARMEN

√

√

TALEN

√

√

HULPKANALEN (3)

√

√

WARMTEPOMPREGELAAR

Optie

Optie

ECOLOGISCHE ONTKALKING

Optie

Optie

REGELING EN METING VRIJE CHLOOR – Nieuw!

Optie

Optie

ORP-REGELAAR

Optie

Optie

TANKNIVEAUSONDE (pH, Redox, Algicide...)

Optie

Optie

VARIO FLOW

Optie

Optie

ELEKTRODENKAMER

TECHNOLOGIE GEPATENTEERD DOOR

www.hydrover.eu

De enige ecologische zelfdenkende
en geconnecteerde zwembadmanager!
FUNCTIES

KENMERKEN

HYDROLYSE

Waterontsmetting dankzij hydroxyl

INJECTOR CL/PER/ALGICIDE (per min.)

Automatische injectie van PER / CL/anti-algen middel, via peristaltische pomp (door middel van timer)

CIRCULATIEPOMP

Regeling van hoofdpompwerking door Oxymatic

pH-REGELAUTOMAAT

Regeling en automatische dosering van pH

TEMPERATUURSONDE

Uitlezing van de temperatuur van het zwembadwater via een specifieke sonde

ELEKTRODENKAMER

Kamer waarin de titanium elektrode wordt ondergebracht om ontsmetting en oxidatieproces tot stand te brengen

AUTOMATISCHE PROGRAMMERING
- Plug & Play

Automatische regeling van de oxyfunctie en de circulatiepomp volgens de watertemperatuur

MANUELE PROGRAMMERING

Manuele regeling van alle functies van de uitrusting en timing

WIFI / WEB SERVICE (Tijd. gratis)

Afstandsbediening voor visualisatie en beheer van installaties

OXYMATIC APP voor iOS en weldra
ook Android ( Tijd. gratis)

Afstandsbedieningssysteem voor alle parameters en alarmen van het zwembad via iOS, PC (weldra ook Android)

F.A.Q

Frequently Asked Questions

INSTALLATIEHANDLEIDING

Installatiegids evenals programmeer- en onderhoudshandleiding voor de gebruiker

VERLICHTING

Zwembad- en tuinverlichtingsprogrammering

ALARMEN

Automatische alarmen als parameters buiten bereik zijn

TALEN

Bedieningssysteem beschikbaar in verschillende talen

HULPKANALEN (3)

Mogelijkheid van programmering van extra functies (vb. : Aan/Uit muziek, watervallen, inspuiting van algicide
of uitvlokkingsmiddel ...)

WARMTEPOMPREGELAAR

Automatische regeling volgens gewenste temperatuur of gewenste werkingsduur

ECOLOGISCHE ONTKALKING

Ecologische ontkalking van de elektrodes via magnetische en elektrische velden

REGELING EN METING VRIJE CHLOOR – Nieuw!

Regeling en automatisch doseersysteem van vrij chloor (in ppm)

ORP-REGELAAR

Regeling en automatisch doseersysteem van chloor of broom, volgens REDOX-waarde van het water(mV)

TANKNIVEAUSONDE (pH, Redox, Algicide...)

Automatische waarschuwing voor info over de noodzaak om producten te vervangen (pH, ORP, Algicide ...)

VARIO FLOW

Een kit die het mogelijk maakt van minstens 85% van de circulatiepompenergie te sparen.

VOLUME

<80 M3

<125 M3

<175 M3

<400 M3

<2500 M3

MODELS

SMART PLUS 80

SMART PLUS 125

SMART PLUS 175

SMART PRO 400

SMART IND*

* Offerte aanvragen
456 mm.

320 mm.

290 mm.

336 mm.
TECHNOLOGIE GEPATENTEERD DOOR

100 mm.
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