
Aqua Easy meet- en regelapparatuur 

voor zwembaden

Aqua Easy biedt ook voor waterbehandelings-

problemen de juiste oplossing. Voor elk 

zwembad geldt, dat de pH waarde en de 

hoeveelheid benodigd chloor cruciaal zijn 

voor puur zwemplezier van het zuiverste 

water.

Automatisch meten

Een mogelijkheid om dit in goede banen te 

leiden is het aloude handwerk; u meet met 

uw testset de waarden van het zwemwater, 

corrigeert pH en voegt de wenselijke 

hoeveelheid chloor toe.

De Aqua Easy meet- en regelapparatuur neemt 

u deze werkzaamheden uit handen, met de 

garantie dat u altijd over de beste waterkwaliteit 

beschikt.

Aqua Easy meet-en regelapparatuur kent 2 

varianten:

- Aqua Easy Home, voor elk privé-zwembad,  

  correctie van pH en chloor middels Redox  

  meeting

- Aqua Easy Pro, voor elk privé of openbaar  

  zwembad, correctie van pH en chloor  

  middels vrij chloor meeting

Aqua Easy Home pH/Redox regeling

De Aqua Easy Home pH/Redox regeling is een 

microprocessor gestuurde meet-, regel- en 

doseerinstallatie voor het automatisch regelen 

van de pH-waarde en het chloorgehalte door 

middel van het Redoxpotentiaal.

Perfect te combineren met de Aqua Easy 

Poolcontrol-11 en via de extra uitgang op de 

regeling aan te sturen, toepasbaar bij elk privé-

zwembad.

Specificaties

- Duidelijk uitleesbaar LCD display

- Gebruikersvriendelijke bediening via 4  

  druktoetsen (Nederlandstalig)

- Inclusief twee slangen/doseerpompen  

  (peristaltisch), maximaal 1,6 liter/uur, extreem  

  geluidsarm

- Meetbereik pH (0-14), redox (+/- 2000 mV) of  

  watertemperatuur (afwisselend zichtbaar)

- Inschakelvertraging 0-15 minuten

- Doseertijdbeveiliging 0-240 minuten

- pH en Redox laag/hoog alarmmelding

- Leegmeldbeveiliging, uitschakeling  

  doseerpompen indien er sprake is van lege  

  jerrycans

De pluspunten

 Eenvoudige installatie (ook in  

   bestaande situaties)

   waterslang

   (viton) en bevestigingsmateriaal (excl.  

   aanboorzadel)
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De Aqua Easy Pro pH/vrij-chloor regeling is een 

professionele automatisering voor toepassing 

in zowel privé- als openbare zwembaden. In 

openbare situaties is een vrijchloor meting 

verplicht omdat de meting van deze waarde 

meest exact is en daardoor beter beheersbaar 

en veiliger. 

Een groot voordeel van de Aqua Easy Pro 

pH/vrijchloor regeling is het gebruiksgemak 

in combinatie met de onderhoudsvrije 

doseerpompen. Met de draai/drukknop kan 

er eenvoudig door de logische menustructuur 

gelopen worden en de juiste instelling worden 

gekozen. De maximale dosering is 6 liter/uur.

Specificaties

- Duidelijk uitleesbaar LCD display

- Bediening via efficiënte draai/drukknop

- Twee doseerpompen met PVDF pompkop

- Eenvoudige flowregeling

- Meetbereik pH: 0-14, chloor 0-10 mg/liter CL2

- Maximaal dosering alarm

- Programmeerbare doseervertraging (maximaal  

  60 minuten)

- Mogelijkheid om pH dosering prioriteit te  

  geven

- Elektrode check

- pH compensatie

- Password protectie

- Status uitlezing met melding data calibratie

- 3 bar injectieventielen (voorkomt heveling)

- 8x 4 mm PVC slang

- Standby-stand (te koppelen aan Aqua Easy  

  Pool Control 11 en/of stromingsbeveiliging)

Ook in het 

leveringspakket: 

Een compacte 

regeling voor elke 

spa/whirlpool.

ph/Redox-regeling 

voor elke spa of 

whirlpool toe te 

passen.

“Toepasbaar voor ieder zwem-

bad, ook WHVBZ/Vlarem”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De pluspunten

 Eenvoudige installatie (ook in  

   bestaande situaties)

   meeting


