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Automatická úprava
Dávkovač pH Expert automaticky řídí a spolehlivě zajišťuje správnou hod-
notu pH v bazénové vodě. Dávkování probíhá proporcionálně na základě
vyhodnocení pH sondy. Moderní, podsvícený LCD displej s ovládacím pa-
nelem umožňuje snadné ovládání, resp. nastavení přístroje i zobrazování
jednotlivých měřených hodnot.

pH Expert

Možnost instalace
sondy k vstřikování pH

obr. 1
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Automatická úprava pH
pH Expert pracuje na principu proporcionálního dávkování, které udržuje v bazénu 
automaticky optimální hladinu pH.

Doporučujeme: jako doplněk lze použít podsestavu „POD“, která se dá
kombinovat s dávkovačem Chlor Expert. Získáte tak možnost umístit
sondy, a jeden vstřikovací bod do jednoho místa (obr. 1).

Velice jednoduché použití

Jako dávkovanou látku pro
pH Expert, doporučujeme použít 
pH Mínus od firmy Vágner Pool.

TIP!

Napájení 220–240 V AC/50 Hz

Příkon 18 W

Hlavní pojistka 50 mA

Max. průtok peristal. čerpadla 1,5 l/hod

Max. tlak peristal. čerpadla 1,5 bar

Držák sondy (na potrubí) DN 50 mm (standard) / DN 63 (volitelně)

Rozsah měření pH 0–14 pH

Přesnost ±0,1 pH

Typ sondy KCL polymer gel, epoxydové tělo (Ø 12 mm)

Kalibrace sondy pH 4 a pH 7

Max. odolnost sondy 6 bar/60 °C

Index krytí IP65

Rozměry 240 x 200 x 90 mm

Celková hmotnost 1,7 kg

Displej Podsvícený 1 řádkový (16 míst)

Dávkování Proporcionální pH Mínus/pH Plus

Nastavení úrovně alkality
vody

ANO

Součástí dodávky je vstřikovací bod + příruba umístění pro sondy
+ příruba

Zvláštní příslušenství Sada „POD“ pro instalaci dvou sond a vstřikova-
cího ventilku

Hlídání hladiny v kanistru ANO

Přímé propojení s filtrací ANO

Bezpečnost Systém ochrany proti předávkování OFA

Technická specifikace

100% automatická úprava
pH za dobrou cenu

Jednoduché nastavení
parametrů

Ideální je kombinovat
s dávkovačem

pH Zodiac®: Chlor Expert

Dovozce pro Českou republiku Vágner Pool s.r.o.

www.zodiac-poolcare.com

Váš prodejce:
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