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ØÍZENÍ BAZÉNÙ

Dálkové ovládání agregátù bazénu
Jedná se o elektronickou øídící jednotku osazenou mikroprocesorem, urèenou pro dálkové øízení
filtrace, topení, perlièkové masáže, vodní masáže, protiproudu a osvìtlení bazénu.
Zobrazuje reálný èas, teplotu vody a vzduchu, umožòuje øídit dopouštìní vody do bazénu a je
schopna zajistit automatické chlorování bazénu.
Montáž øídící jednotky se provádí na DIN lištu rozvadìèe bazénu. Jednotka se ovládá pomocí
dálkového ovládání nebo ruènì (tlaèítka na øídící jednotce). Pro komunikaci s uživatelem je
u bazénu vyveden externí displej (možnost nìkolika rùzných velikostí).
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Možnosti jednotky

aFiltrace

aTopení

- trvalé zapnutí on / off
- 4 automatické denní režimy

- možnost pøipojení elektrického,
výmìníkového nebo solárního topení
- závislé nebo nezávislé na filtraci
0
- nastavitelná teplota od 1 - 45 C

aProtiproud

- zapnutí on / off
- èasovaè 1 - 99 minut

aVodní masáž

- zapnutí on / off
- èasovaè 1 - 99 minut

aPerlièková masáž

- zapnutí on / off
- èasovaè 1 - 99 minut
- reguace výkonu motoru
- 7 programù pulzace motoru
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aOsvìtlení

- zapnutí on / off
- èasovaè 1 - 99 minut
- reguace výkonu osvìtlení
- možnost pøipojit soumrakový spínaè

aPøipojení externího displeje

8888

- možnost pøípojení ext. displeje
s velikostí èíslic
14, 38, 57* nebo 100* mm
* - vyžaduje ext. zdroj 12V

aTeplota vody,

vzduchu a top. média
- zobrazení aktuální teploty
vody, vzduchu a pøípadného topného
0
média s rozlišením na 1 C

aChlorování bazénu *

aReálný èas

- možnost automatického
chlorování bazénu
- 4 automatické denní dávky

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

- 24 hodinový cyklus
- závislý na napájení 230V

aOvládání rolety *

aDopouštìní vody do bazénu *

- možnost ovládání rolety
bazénu

Øídící jednotka

- akutomatické dopouštìní vody
do bazénu
- v pøípadì použití proporcionálního
hladinového senzoru možnost
kompletního hlídání hladiny bazénu

Dálkové ovládání
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Technické parametry
230V 50-60Hz

Napájení

Rozmìry dálkového ovládání

4 x 1A (spínání v nule s optickým oddìlením)
2 x 10A (s regulací výkonu opticky oddìleno)

Spínaný proud výstupù
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48

168

infraèervený vysílaè

Napájení dálk. ovládání

3xR6 (AAA) alkalický èlánek 1,5V

Pracovní teplota

0 - 500C

Stupnì krytí

IP 65 (dálkové ovládání)
IP 43 (externí display)
IP 20 (øídící jednotka)

Informace pro objednání
Objednací
èíslo

Výrobek

71

AL2200 614
AL2200 638
AL2200 657
AL2200 610

HAWAII 6 (komplet), 14mm
HAWAII 6 (komplet), 38mm
HAWAII 6 (komplet), 57mm
HAWAII 6 (komplet), 100mm

Komplet obsahuje: øídící jednotku, dálkové ovládání, externí display, návod k obsluze
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30mA

Dálkové ovládání
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Rozmìry øídící jednotky

Pracovní odbìr

Jako pøíslušenství lze objednat : sadu pro chlorování bazénu, proporcionální sensor pro
hlídání hladiny, modul pro ovládání rolety bazénu

24
Certifikát pro EU

Záruka 24 mìsícù

!
Jednoduché ovládání

