
Automatický monitorovací a řídící systém IntelliPool™ se vzdáleným
přístupem ve spojení s inteligentním čerpadlem IntelliFlo® nabízí
správnou filtrační rychlost pro každou aplikaci/atrakci a zvyšuje již tak
výjimečnou energetickou účinnost čerpadla IntelliFlo®. K úsporám dojde
i v případě dávkovaných chemikálií, které jsou rovněž automaticky
řízeny systémem Intellipool™. Při použití jednotky IntelliChlor bude
systém optimalizovat výkon a prodlužovat životnost elektrod.
Monitoring a nastavení parametrů bazénu je k dispozici přes internet
kdykoli a odkudkoli, a to jak pro majitele bazénu, tak i pro technika či
bazénáře pomocí libovolného „chytrého telefonu“ připojeného
k internetu.

Intellipool™ ovládá: filtraci, topení, světla, každý typ dezinfekce
(Cl dávkování, pH dávkování, úprava slané vody), ovládání čerpadla
a atrakcí (např. vodopád, chrlič, zakrytí bazénu).

IntelliPool™ is automatic pool monitoring and control system with
remote access uses IntelliFlo® pump. Offering the correct filtration
speed for every application/attraction, improving the already
exceptional energy efficiency of IntelliFlo® even further. Extra savings
occur as IntelliPool™ will only add the exact amount of chemicals
needed. When using salt electrolysis it will optimize the lifetime of your
chlorinator cell – IntelliChlor.
Control of the pool is available always and everywhere by internet for
both the poolowner and poolbuilder or maintenance provider using any
smartphone connected to internet.

IntelliPool™ controls: Filtration, heating, lights, any type of sanitizing
(Cl dosing, pH dosing, salt water chlorinator), pump and attractions
control (waterfall, cascade shower, pool covers, etc).

• Pentair IntelliPool • Pentair IntelliPool

Pro podrobnější technické informace a ceny nás prosím kontaktujte. Please contact us for more detailed technical information and prices.

Probe
unit

IntelliPool | IntelliPool cena Kč €

520501 B IntelliPool – řízení a ovládání bazénu přes internet
IntelliPool – pool management via the Internet 92 795,-

520503 B IntelliComm – řízení a ovládání čerpadla IntelliFlo
IntelliComm – IntelliFlo pump control unit 9 739,-

520510 B IntelliPool 4X Extension – modul pro připojení 4 dalších zařízení
IntelliPool 4X Extension – module for connection of other 4 units 18 543,-

520511 D ProValve – automatický 2“ ventil
ProValve – automatic 2“ valve 26 960,-

520512 B ProValve adapter – redukce pro filtrace Triton
ProValve adapter – reduction for Triton filter 5 497,-
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