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Promatic ESC-pHTM működése

ESC-pHTM előnyei

Az egész családnak különleges élményt nyújt a kristály tiszta, enyhén sós vízben történő fürdés. A Promatic ESC-pHTM készülékkel kezelt víznél elmarad a
hagyományos vegyszeres kezelésnél már jól ismert szem és bőrirritáció. Selymesebb a medencevíz, üdítően hat a szervezetre és terápiás hatása van.
Nem kell klórt, algátlanítót adagolni, vásárolni, ezáltal jelentős a költség megtakarítás. A komputervezérlésű készülék 0,4%-os alacsony sótartalmú vízzel
működik, ami csak fele a könny sótartalmának. Ez a sótartalom az ízlelési határ
alatt van. A természetes, ÖKO fertőtlenítési technológia előnye folytán a só nem
fogy el, a titán, öntisztító cella az elektrolitikus fertőtlenítéshez mindig ugyanazt
sót használja fel. Az ESC-pHTM automata pH szabályzó folyamatosan méri a medencevíz pH értékét és állandóan a kívánt értéken tartja. Ezáltal mentesül a pH
szabályzás terheitől, a pontatlanság okozta károktól.

Különleges terméktulajdonságok
•Nagy felületű titán cella és nagy
áteresztő képességű cellaház
•UV stabilizált rozsdamentes,
extrém időjárás ellenálló ház
•Sóhiány és túlterheltség kijelző a
cella védelmére
•Indítás késleltető a cellaház vízzel

Típusválaszték

•Proporcionális, perisztaltikus pHadagolópumpa
•Hosszú élettartamú pH érzékelő
szonda
•Dupla felületű külső hűtő borda
biztosítja az optimális hűtést
•2 év garancia

töltődéséhez
•Áramlás érzékelő
•Téli üzemmód, hideg vízhez

WORLD WIDE CERIFICATION

•Biztosíték szenzor
•Digitális és LED kijelzők
•Polaritás váltás kijelző (+ / -)
•Időkapcsoló háttér elemmel
•12 V medencevilágítás trafó
DIN 19643

Gyártó:

•Nincs szem és bőrirritáció
•A leghatásosabb víztisztító rendszer, alacsony
üzemi költséggel
•Nem kell klórt adagolni és tárolni
•Környezetbarát, ÖKO- technológia - a só
természetes anyag
•Kristálytiszta víz
•A sós víz közismerten gyógyhatású
•Teljesen automata, megbízható, egyszerű a kezelése
•Automata, proporcionális, pH érték eltérés
arányos pH csökkentő adagolás
•Alkalmazható az összes medencefelülethez
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