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SÓS USZODAVÍZ FERTŐTLENÍTŐ RENDSZER
Működés

Promatic előnyei

A sós uszodavíz kezelés Ausztráliából származik. Az egész családnak különleges élményt nyújt a •Kristálytiszta víz
kristálytiszta, enyhén sós vízben történő fürdés. Selymesebb a medence víz, üdítően hat a szervezetre •Környezetbarát. A só természetes anyag
és terápiás hatása van. A sósvizes technológiával kezelt víznél elmarad a hagyományos vegyszeres •A sós víz közismerten terápiás hatású
kezelésnél már jól ismert szem és bőr irritáció. Nem kell klórt, algátlanítót adagolni, vásárolni, ezáltal •Nincs szem- és bőrirritáció
•Nincs kellemetlen uszodaszag
jelentős a költségmegtakarítás.
•Nem kell vegyszereket adagolni és tárolni
A Promatic egy elektronikus rendszer, ami minimális só koncentrátummal (ami fele olyan sós, mint a
•Felhasználóbarát kezelés, egyszerű beállítás és üzemeltetés
könny) tartja tisztán a medence vízét. Az enyhén sós víz felhasználásával automatikusan fertőtleníti a
•Könnyen leolvasható kijelzők
medence vizét még akkor is, amikor hosszabb ideig távol vagyunk
•Minimális karbantartási igényű
A környezetbarát ÖKO-technológia előnye folytán a só nem fogy el, a Promatic készülék a fertőtlenítéshez
•Hatékony és gazdaságos rendszer –
ezt a tiszta természetes anyagot folyamatosan újra hasznosítja.
alacsony áramfogyasztás

Főbb jellemzők

Modellek

•Megbízható computer vezérelt rendszer
•Öntisztító, nagy felületű, titán cella és nagy
áteresztőképességű cellaház
•UV stabilizált rozsdamentes, extrém időjárás
ellenálló ház
•Sóhiány és túlterheltség kijelző a cella védelmére
•Indítás késleltetés a cellaház vízzel töltődéséhez
•Áramlás érzékelő
•Téli üzemmód, hideg víz esetén
•Digitális és LED kijelzők
•Polaritás váltás kijelző (+ / -)
•Dupla felületű külső hűtő borda biztosítja az
optimális hűtést

Típusválaszték

ESR: nem öntisztító, titán cella
ESC: automata, öntisztító, titán cella
ESC-pH: automata, öntisztító, polaritást váltó, titán cella, beépített
automata pH-szabályozó, proporcionális pH csökkentő adagolás,
hosszú élettartamú pH érzékelő
szonda, megbízható működésű
adagoló szivattyú
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KÖZÜLETEK, NAGYOBB USZODÁK RÉSZÉRE,
IGÉNY SZERINT, A BERENDEZÉSEK SZÉLES
VÁLASZTÉKA KAPHATÓ

Promatic beépítése
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1. Azokon a helyeken, ahol kemény a víz az öntisztító
rendszer időközönként kézi tisztítást igényel.
2. A helyes készülék méretezése függ a helyi klímától
és a fürdőzők számától. Kérjük jegyezze meg, hogy
a cella élettartama rövidebb üzemmóddal a téli
üzemelés alatt és alacsonyabb teljesítmény beállítással növelhető. Ajánlott, hogy a készülék 6-8 órát
működjön nyáron és 2-4 órát télen, ha hidegebb a víz.
Egyszeri 24 órás, folyamatos, „sokkoló” üzemmód
javasolt a nagyobb terhelést követően.
3.Ez a kiadvány nem teljes körű használati útmutató.
További információkért forduljon a kereskedőhöz,
vagy forgalmazóhoz. A készülékeket a Kezelési útmutatóban foglaltak szerint kell üzemeltetni.
4. A termékjellemzők értesítés nélkül változhatnak.

