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mechanický regulátor vodní hladiny je vhodný zejména pro použití do
skimmerů a to především do skimmerů MTS V20 a VS30, nebo do
nádrží s kapalinou. Je vybaven nastavitelným plovákem. 
• Napojení ½“ ext. nebo 20 mm

water level controller is particularly suitable to use in skimmers 
– especially skimmers MTS V20 and VS30 or in tanks with fluid.
Controller is equipped with adjustable float.
• Connection ½“ ext. or 20 mm

• Mini – hladinový ventil • Mini – water level valve

v jímce spojené s hladinou vody – plovákový dopouštěcí systém. 
Nejlepší systém a způsob jak udržovat optimální hladinu vody
v bazénu, protože regulátor automaticky doplní vodu a tím srovná
ztráty, které vzniknou při filtrování, odpařování atd.
• Napojení 50 mm
• Připojení dopouštění ⅜“ ext.

combined water level and pool water control in the tank – floating
water refilling system.
The best system to maintain the optimum water level in the swimming
pool as the regulator automatically refills the amount of water lost
during the filter washing process, the evaporated water, ect. 
• Connection 50 mm
• Connection of water refilling ⅜“ ext.

• Dopouštění vody • Water level controller

201524020 201524122

Elektronické automatické hlídání hladiny pro dopouštění vody se
sondami + elektromagnetické ventily ½“, ¾“, 1“.
Možno nainstalovat do skimmeru.

Electronic automatic control of water level for refilling system with
probes + electromagnetic valves ½“, ¾“, 1“.
Possible install to the skimmer.

• Elektronické hlídání hladiny • Electronic water level controller

Skimmer
V20

Elektronické hlídání hladiny | Electronic water level controller cena Kč €

201524021 B Elektronické automatické hlídání hladiny v rozvaděči + 3x sonda
Electronic automatic water level controller in junction box + 3x probe 0,80 3 150,-

201524020 B Elektronické automatické hlídání hladiny + 3x sonda (na DIN lištu)
Electronic automatic water level controller + 3x probe (for DIN ledge) 0,35 2 100,-

201524122 B Elektromagnetický ventil ½“
Electromagnetic valve ½“ 0,45 2 780,-

201524123 B Elektromagnetický ventil ¾“
Electromagnetic valve ¾“ 0,85 3 936,-

201524124 B Elektromagnetický ventil 1“
Electromagnetic valve 1“ 1,20 4 584,-

Mini – hladinový ventil | Mini – water level valve cena Kč €

2021 B Mini – hladinový ventil – R ½“
Mini – water level valve – R ½“ 0,15 1 209,-

Dopouštění vody | Water level controller cena Kč €

2015240 B Dopouštění vody v jímce spojené s hladinou vody
Water level controller, combined water level and pool water control in the tank 6,00 1 500,-

2015862 B Dopouštění vody v jímce spojené s hladinou vody – nastavitelné
Water level controller, combined water level and pool water control in the tank – adjustable 1 766,-
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