Pollet Pool Group
Watersens
Watersens NET
Watersens PRO

WaterSens & WaterSens NET

Elektronische
debietmeter
stopt met doseren
als er geen
waterstroom
gedetecteerd wordt

Sondes: garantie 2 jaar

Voordelen
• Compact design
”all-in-one” design waarvan de meetsondes geintegreerd
zijn in het toestel, alsook de doseerpompjes
• Makkelijke installatie
Voor nieuwe of bestaande zwembaden met de ‘speedfit’
aansluitingen. Alles voor installatie inbegrepen in het
pakket.
• Makkelijk te gebruiken
Dankzij de logische interface
• Meertalig menu
Beschikbaar in Engels, Duits, Russisch, Nederlands, Frans
en meer

Dosering

Kies het type van de sonde

pH sonde

chloor
of
chloor-vrij

pH min
of
pH plus

• Lan connectie voor internet
Maakt online monitoring en gebruik van iPool LIVE-app
mogelijk
• Duurzame peristaltische pompjes
kwalteitsvolle pompjes die weinig onderhoud vereisen
• Elektronische debietmeter
Stopt met doseren als er geen debiet wordt gedetecteerd
• Geävanceerde veiligheidseigenschappen
Zorgt ervoor dat er geen overdosering kan plaatsvinden
van chemicaliën: communicatie tussen (te snelle)
dosering van pH, maximale dosering van chloor,
dosering per uur, etc.

redox sonde

vrije chloor
sonde CLF

tijdsdosering zonder sonde

WaterSens & WaterSens NET
iPool Live

* Enkel voor Watersens Net

De app iPool Live

Webtoepassing

De app iPool Live toont de gegevens van het zwembad
in werkelijke tijd op het scherm van uw iOS of Androidapparaat.

Webtoepassing voor gedetailleerde controle van water
kwaliteit door het gebruik van overzichtelijke grafieken.
Toont alle gemeten gegevens en ingrepen tot 30 dagen
terug. Alle operaties worden in realtime gevolgd.

Maakt ingestelde meldingen mogelijk wanneer de
ingestelde parameters zijn overschreden. Toont actuele
parameters en ook geschiedenis.

Vrije chloor sonde

Externe touchscreen

De nauwkeurigste vrije chloorsonde, lange Levensduur en
eenvoudig onderhoud.

Externe weergave nu met touchscreen, meting van
temperatuur en vochtigheid. En veel meer functies dan
voorheen. Voor bewaking van uw zwembadwater in
het zwembad zelf in plaats van direct op het ASIN Aqua
apparaat.

Zilveren body met een
speciale coating
RVS kwaliteit
S8 aansluiting
top van de meetsonde
in platinum

Ontluchtingsgat
Verwijderbaar membraan om
makkelijk te kunnen vullen met
electrolyt

* Enkel voor Watersens Net

WaterSens PRO
WATERSENS PRO is een compleet doseersysteem dat automatisch volgende parameters van het zwembadwater regelt:
pH, vrije chloor, totale chloor redox potentiaal, temperatuur, waterniveau en tijdsinstellingen.

Functies
Desinfectie

Watertemperatuur

Met WATERSENS PRO kan een van de volgende
ontsmettingsmiddelen gestuurd worden:

De temperatuur wordt gestuurd door de verwarming aan of
af te zetten. De filtratie kan ondergeschikt geprogrammeerd
worden aan de verwarming, zodat de filterpomp pas af
slaat nadat de gevraagde temperatuur werd bereikt. De
temperatuurmeting werkt met een nauwkeurigheid van
0,1°C.

• Dosering hypochloriet oplossing
• Sturing van zoutelektrolyse
• Dosering chloorgas

PH control
Met WATERSENS PRO kunnen volgende pH regelingen
gestuurd worden:
• pH reductie (dosering van zuur) wordt gebruikt bij
ontsmetting met hypochloriet of zoutelektrolyse
• pH toename (dosering base) wordt gebruikt bij gebruik
van chloorgas

Flocculatie
Met WATERSENS PRO kan een flocculant dosering gedaan
worden tussen 0,0 en 99,9 ml/m³ per 24 uur. De dosering
gebeurt niet in één tijd maar wordt automatisch in kleine
dosissen verdeeld die gelijkmatig verspreid in de 24h
worden gedoseerd.

Filtratie tijden
Met WATERSENS PRO kan de filterpomp gestuurd worden
in 2 intervallen per dag.

Waterniveau
De niveau regeling werkt met een onderdompelbare niveau
sensor. 4 waterniveaus worden gecontroleerd: de overloop
veiligheid, boven en onder niveau, en grond niveau. Water
toevoer wordt geregeld door een electroventiel.

Communicatie met pc
De WATERSENS PRO registreert in een intern geheugen alle
gemeten waarden van temperatuur, chloorconcentratie,
redox potentiaal en pH, alsook alle schakelingen van relais
en foutmeldingen in een regelbaar interval van 60 tot 3600
seconden. Er kunnen 4000 records geregistreerd worden in
het geheugen. Met de speciale PoolCom software kunnen
deze waardes op PC gedownload worden na connectie
met het toestel met een USB kabel.
WATERSENS PRO kan ook met internet verbonden worden
door een geïntegreerde LAN adapter om alle parameters
van het toestel vanop afstand te kunnen bekijken.

SUPPORTING
THE MAGIC OF
YOUR PROJECT
Supporting Pool Builders

Pollet Pool Group
Pollet Pool Group is een Belgische zwembadspecialist die deel uitmaakt van de grotere familiale
Pollet Group met meer dan 40 jaar ervaring in waterbehandeling. Onze 11 Europese vestigingen
leveren het meest complete aanbod zwembadcomponenten. Pollet Pool staat dicht bij uw
zwembadbouwer dankzij gerichte trainingen, een uitgebreide technische helpdesk & een service
team met gekwalificeerde koeltechniekers. Onze strenge selectie van componenten garandeert u
kwaliteitsvolle producten voor uw zwembad.
Pollet Pool Group? Supporting the magic of your Project. Supporting our Pool Builders.

Garantie op kwaliteit
•
•
•
•
•
•

Het meest complete aanbod zwembadcomponenten
100% Belgisch & aanwezig in 11 Europese landen
Exclusieve samenwerking met gerenommeerde partners.
Eigen producten: u herkent de echtheid van een PPG product aan ons logo
Uitgebreide garanties tot zelfs 10 jaar
Service & dienst na verkoop met gekwalificeerde koeltechniekers

Service van uw zwembadbouwer
Om een kwaliteitsvolle installatie te garanderen verkoopt Pollet Pool Group uitsluitend via de
professionele zwembadbouwer.

