Ceník
Asin Aqua Profi TFT

3 960,0 €

Automat s touch displejem pro řízení kvality bazénové vody a řízení technologie pro
veřejný sektor s nejvyššími požadavky na přesnost řízení. Lan adaptér pro sledování
přes internet.
Měří: pH, redox, chlor volný (možnost připojení sondy na celkový chlor ( dokoupením
sondy CLF ), hlídání hladiny, měření teploty.
Možnost napojení až 3 peristaltických nebo membránových dávkovacích čerpadel,
elektrolyzéru na slanou vodu nebo dávkování plynného chloru.
Součást dodávky: řídící jednotka ASIN Aqua Profi, sonda pH, sonda redox, sonda na

Asin Aqua HOME ( SANOSIL )

2 382,4 €

ASIN Aqua HOME je prvním automatem na úpravu bazénové vody typu „all in one”.
Asin Aqua HOME umožňuje dávkovat, měřit, řídit a monitorovat. Je možné zvolit ze 3
systémů řízení dávkování dezinfekce: 1. s chlorovou sondou, 2. s redoxovou sondou,
3. časově
Reguluje pH jak snižováním tak zvyšováním. Programově dávkuje flokulant a algicid.
Časově řídí běh filtračního zařízení. Řídí ohřev bazénové vody. Kontroluje hladinu
vvodyn v bazénu.
Asin Aqua HOME komunikuje přes internet s rozhraním iPOOl, které vám umožní

Asin Aqua HOME ( REDOX )

2 566,4 €

ASIN Aqua HOME je prvním automatem na úpravu bazénové vody typu „all in one”.
Asin Aqua HOME umožňuje dávkovat, měřit, řídit a monitorovat. Je možné zvolit ze 3
systémů řízení dávkování dezinfekce: 1. s chlorovou sondou, 2. s redoxovou sondou,
3. časově
Reguluje pH jak snižováním tak zvyšováním. Programově dávkuje flokulant a algicid.
Časově řídí běh filtračního zařízení. Řídí ohřev bazénové vody. Kontroluje hladinu
vvodyn v bazénu.
Asin Aqua HOME komunikuje přes internet s rozhraním iPOOl, které vám umožní

Asin Aqua HOME ( VOLNÝ CHLOR )

3 092,4 €

ASIN Aqua HOME je prvním automatem na úpravu bazénové vody typu „all in one”.
Asin Aqua HOME umožňuje dávkovat, měřit, řídit a monitorovat. Je možné zvolit ze 3
systémů řízení dávkování dezinfekce: 1. s chlorovou sondou, 2. s redoxovou sondou,
3. časově
Reguluje pH jak snižováním tak zvyšováním. Programově dávkuje flokulant a algicid.
Časově řídí běh filtračního zařízení. Řídí ohřev bazénové vody. Kontroluje hladinu
vvodyn v bazénu.
Asin Aqua HOME komunikuje přes internet s rozhraním iPOOl, které vám umožní

ASIN Aqua

1 711,1 €

Automat pro řízení kvality bazénové vody vhodný pro použití v domácích bazénech .
Měří koncentraci a dávkuje desinfekci,udržuje pH. Automat je vybaven membránovou
sondou na přímé měření obsahu volného chlóru ve vodě. To umožňuje velmi přesné
řízení koncentrace chloru. Díky tomu je voda vždy čirá, nezávadná a nezapáchá po
chlóru.
Součást dodávky: Asin Aqua, sonda pH, sonda na volný chlor CLF, jímky na sondy,
peristaltická čerpadla, nástřikový ventil (2 ks), uzavírací armatura (2 ks), závaží do
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Ceník
ASIN Aqua Ext + externí displej

2 154,2 €

Stejné jako ASIN Aqua, ale osazen seriovou komunikací
s připojením teploměru a umožňující připojení externího informačního displeje.
Součást dodávky: Asin Aqua EXT, externí displej, sonda pH, sonda na volný chlor
CLF, jímky na sondy, peristaltická čerpadla, nástřikový ventil (2 ks), uzavírací
armatura (2 ks), závaží do barelu (2 ks) a propojovací potrubí (15 m).

ASIN Aqua Redox

1 271,1 €

Automat pro řízení kvality bazénové vody vhodný pro použití v domácích bazénech .
Dávkuje předem nastavené množství desinfekce a udržuje její maximální úroveň
podle předem nastaveného redox potencialu. Udržuje zvolenou hodnotu pH. Díky
tomu je voda vždy čirá, nezávadná a nezapáchá po chlóru. Automat je vybaven
redoxovou sondou na měření desinfekční úrovně. Neměří koncentraci chloru !!!!
Součást dodávky: Asin Aqua Redox, sonda pH, redox sonda, jímky na sondy,
peristaltická čerpadla, nástřikový ventil (2 ks), uzavírací armatura (2 ks), závaží do

ASIN Aqua Redox Ext + externí displej

1 714,2 €

Stejné jako ASIN Aqua Redox, ale osazen seriovou komunikací
s připojením teploměru a umožňující připojení externího informačního displeje.
Součást dodávky: Asin Aqua Redox EXT, externí displej, sonda pH, redox sonda,
jímky na sondy, peristaltická čerpadla, nástřikový ventil (2 ks), uzavírací armatura (2
ks), závaží do barelu (2 ks) a propojovací potrubí (15 m).

ASIN Aqua Redox S

1 271,1 €

Automat pro řízení kvality bazénové vody vhodný pro použití ve spojení s ASIN Salt
(elektrolyzérem slané vody). Měří pH a koncentraci desinfekce pomocí Redox sondy.
Dávkování kapaliny pH zajišťuje výkoné peristaltické čerpadlo..
Lze připojit elektrolyzér ASIN Salt. nebo dávkování plynného chloru .
Součást dodávky: Asin Aqua Redox S, externí displej, sonda pH, redox sonda, jímky
na sondy, peristaltická čerpadla, nástřikový ventil (1 ks), uzavírací armatura (2 ks),
závaží do barelu (1 ks) a propojovací potrubí (15 m).

ASIN Aqua Redox S Ext + externí displej

1 714,2 €

Automat pro řízení kvality bazénové vody vhodný pro použití ve spojení s ASIN Salt
(elektrolyzérem slané vody). Měří pH a koncentraci desinfekce pomocí Redox sondy.
Dávkování kapaliny pH zajišťuje výkoné peristaltické čerpadlo..
Lze připojit elektrolyzér ASIN Salt. nebo dávkování plynného chloru .
Osazen seriovou komunikací
s připojením teploměru a umožňující připojení externího informačního displeje.
Součást dodávky: Asin Aqua Redox S, externí displej, sonda pH, redox sonda, jímky
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Ceník
Asin Aqua S Ext + externí displej

1 900,2 €

Stejné jako ASIN Aqua S, ale osazen seriovou komunikací
s připojením teploměru a umožňující připojení externího informačního displeje.
Součást dodávky: Asin Aqua S, externí displej, sonda pH, sonda na volný chlor CLF,
jímky na sondy, peristaltická čerpadla, nástřikový ventil (1 ks), uzavírací armatura (2
ks), závaží do barelu (1 ks) a propojovací potrubí (15 m).

ASIN Aqua Sanosil

1 140,7 €

Nejjednodušší automat pro řízení kvality bazénové vody vhodný pro použití v
domácích bazénech .Měří a reguluje pH a programovatelně dávkuje desinfekční
prostředek SANOSIL. Koncentrace desinfenkce se neměří pouze se nastavuje její
množství dávkované v časovém úseku.
Součást dodávky: Asin Aqua Sanosil, sonda pH, jímky na sondu, peristaltická
čerpadla, nástřikový ventil (2 ks), uzavírací armatura (2 ks), závaží do barelu (2 ks) a
propojovací potrubí (15 m).

PP60 pH

560,0 €

PP60 pH automaticky reguluje kyselost (hodnotu pH) bazénové vody pH, měřenou
standardní pH-elektrodou. Nastavená hodnota pH je zobrazena na červeném
LED-displeji, který současně slouží k nastavení všech potřebných parametrů
jednoduchým postupem, podle menu, vyznačeného pod displejem na předním
panelu. Během provozu se z měřené hodnoty vypočítávají potřebné dávky
příslušného činidla, které se pak ve vhodných intervalech dávkují do vody. Regulátor
PP60 pH tvoří kompaktní celek, sestávající z řídicí jednotky, měřicí elektrody a
dávkovacího čerpadla o výkonu 60 ml/min. Montuje se na stěnu.

PP60 PRG

328,0 €

Peristaltické čerpadlo PP60 230 V je slouží k čerpání agresivních chemikálii kyselin,
louhů a dezinfekčních prostředků zejména pro úpravu bazénové vody a pro dávkování
vonných esenci do saun a parních lázní. Čerpadlo umožňuje programovat periodicitu
dávkování a dávkované množství.

ASIN Aqua Cl

1 273,4 €

Regulator obsahu chlorové desinfekce v bazénové vodě s dávkovacím čerpadlem .
N O V Ě s membránovou sondou na volný chlor.
Napájení 230 V.
Součást dodávky: Asin Aqua Cl, sonda na volný chlor, jímky na sondu, peristaltické
čerpadlo, nástřikový ventil (1 ks), uzavírací armatura (2 ks), závaží do barelu (1 ks) a
propojovací potrubí (15 m).
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Ceník
ASIN Aqua S

1 714,2 €

Automat pro řízení kvality bazénové vody vhodný pro použití ve spojení s ASIN Salt
(elektrolyzérem slané vody). Měří pH a koncentraci desinfekce. Dávkování kapaliny
pH zajišťuje výkoné peristaltické čerpadlo..
Lze připojit elektrolyzér ASIN Salt. nebo dávkování plynného chloru .
Součást dodávky: Asin Aqua S, sonda pH, sonda na volný chlor CLF, jímky na sondy,
peristaltická čerpadla, nástřikový ventil (1 ks), uzavírací armatura (2 ks), závaží do
barelu (1 ks) a propojovací potrubí (15 m).

ASIN Salt 2

1 114,0 €

Nejmodernější elektrolyzér pro desinfekci bazénové vody. Pro elektrolýzu jsou použity
titanové elktrody s ruthenio-iridiovým povlakem, které zajišťují vysoký výkon a
životnost. Material elektrod také zajišťuje, že do vody se neuvolňují těžké kovy.
Elektronika řídící jednotky zajiťuje samočištění elektrod. Při spojení s automatem
ASIN Aqua S získáte absolutní kontrolu nad vaší vodou v bazénu. Vhodné pro objem
bazénu 50 m3. Požadovaná koncentrace soli je 4 - 8 kg na 1 m3. Tato koncentrace je
10 x nižší než v mořské vodě. Nepálí do očí a má profilaktický účinek na kůži.

Externí displej

460,0 €

Okrasný informační displej zobrazující teplotu a relativní vlhkost vzduchu v prostoru
bazénu a pH a koncentraci desinfekce v bazénové vodě.
Displej je připojitelný k ASIN Aqua i ASIN Aqua profi.
Provedení nerez sklo. Svítící LED displej s vysokou svítivostí.
Napájení a jištění je z ústředny Asin aqua.
Zobrazené informace :
Teplota vzduchu..................................0 - 99°C

PH sonda

110,0 €

Odolná elektroda pro měření pH se skleněným tělem, POLISOLVE gelovým
elektrolytem a SINGLE PORE místo diafragmy.
Měřicí baňka z velmi rychlého pH skla pro rychlou odezvu a stabilní měření.
Rozsah pH: 0- 14
Pracovní teplota 0 - 60 C, tlak max 6 bar
Životnost sondy 1 - 2 roky.

PH sonda LONG LIFE

133,2 €

Odolná elektroda pro měření pH s celoskleněným tělem a gelovým elektrolytem a
prstencovou diafragmou.
Měřicí baňka z velmi rychlého pH skla pro rychlou odezvu a stabilní měření.
Rozsah pH: 0- 14
Pracovní teplota 0 - 60 C, tlak max 6 bar
Záruka na sondu 2 roky s životností až 5 let.
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Ceník
Redox sonda LONG LIFE

133,2 €

Odolná elektroda pro měření redox potenciálu s celoskleněným tělem a gelovým
elektrolytem a prstencovou diafragmou.
Měřicí baňka z velmi rychlého pH skla pro rychlou odezvu a stabilní měření.
Rozsah redox: 0- 999
Pracovní teplota 0 - 60 C, tlak max 6 bar
Záruka na sondu 2 roky s životností až 5 let.

RX sonda

114,0 €

Odolná elektroda pro měření oxidačně redukčního potencialu s plastovým tělem,
platinovým měřicím elementem a POLISOLVE gelovým elektrolytem a SINGLE PORE
místo diafragmy.
Rozsah: 0 - 900 mV
Pracovní teplota 0 - 60 C, tlak max 6 bar
Životnost sondy 1 - 2 roky.

CLF - Chlorová sonda na volný chlor

640,0 €

CLF- chlorová sonda pro měření volného chloru bez převodníku, určená pro použití v
měřicích systémech ASIN AQUA a WT CL.
CLF je membránová sonda pro přímé měření volného chloru ve vodě.
Elektrochemický měřicí systém je oddělen od měřené vody specialní membránou.
Měřený chlor difunduje membránou a na elektrodovém systému vytváří napětí jehož
velikost je úměrná koncentraci. Vyžaduje galvanicky oddělení napájení.
Životnost elektrody je cca 4 roky. Životnost krycí membrány je 1 rok ( dle používání teplota vody, mastnota, nečistoty... ). Doba výměny elektrolytu je závislá na teplotě a

CLT - Chlorová sonda na celkový chlor

640,0 €

CLT- chlorová sonda pro měření celkového chloru bez převodníku, určená pro použití
v měřicích systémech ASIN AQUA Profi a WT CL.
CLT je membránová sonda pro přímé měření celkového chloru ve vodě.
Elektrochemický měřicí systém je oddělen od měřené vody specialní membránou.
Měřený chlor difunduje membránou a na elektrodovém systému vytváří napětí jehož
velikost je úměrná koncentraci. Vyžaduje galvanicky oddělení napájení.
Životnost elektrody je cca 4 roky. Životnost krycí membrány je 1 rok ( dle používání teplota vody, mastnota, nečistoty... ). Doba výměny elektrolytu je závislá na teplotě a

Peristaltické čerpadlo PP 60 (12-24V ss)

234,8 €

Vysoce výkonné a kvalitní peristaltické čerpadlo s výkonem 60 - 120 ml/min
vhodné pro dávkování agresivní bazénové chemie. Použitelné pro tlaky do 1bar.
Vyjímečná konstrukce a design tohoto čerpadla zaručuje dlouhou životnost a stálý
výkon. Vhodné pro dávkování desinfekce, flokulantů a kapalin na úpravu pH do
velikosti bazénu 200m3
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Ceník
Peristaltické čerpadlo PP 60(230V)

262,8 €

Vysoce výkoné a kvalitní peristaltické čerpadlo s výkonem 60 ml/min
vhodné pro dávkování agresivní bazénové chemie. Použitelné pro tlaky do 1bar.
Vyjímečná konstrukce a design tohoto čerpadla zaručuje dlouhou životnost a stálý
výkon. Vhodné pro dávkování desinfekce, flokulantů a kapalin na úpravu pH do
velikosti bazénu 200m3. Výstup a vstup se šroubením pro hadičku.6x1mm.
Připojení do sítě třížilovou flexo šňůrou do zásuvky opatřené 1 fázovým proudovým
chráničem s jmenovitým vypínacím proudem 30 mA a jmenovitým proudem 1A.

Membranové čerpadlo 230 V

428,6 €

Motorové membránové dávkovací čerpadlo je vhodné pro použití u bazénů s
objemem do 800m3 nebo kde tlak v systému je vyšší než 1 bar. Teflonová membrána
a vitonové tělo s keramickým ventilem, umožňují čerpání agresivní bazénové
chemie.Možnost snadno umístit na barel s chemikálií.

Membránové čerpadlo 230 V - chlornan

588,8 €

Motorové membránové dávkovací čerpadlo s automatickým odvzdušňovacím
systémem Plus 3 pro bezproblémové dávkování koncentrovaného NaClO. Je vhodné
pro použití u bazénů s objemem do 800m3 nebo kde tlak v systému je vyšší než 1
bar. Teflonová membrána a vitonové tělo s keramickým ventilem, umožňují čerpání
agresivní bazénové chemie.Možnost snadno umístit na barel s chemikálií.

Membranové čerpadlo 230 V 30l/h

1 259,0 €

Motorové membránové dávkovací čerpadlo je vhodné pro použití u bazénů s
objemem nad 800m3 nebo kde tlak v systému je vyšší než 1 bar. Teflonová
membrána a vitonové tělo s keramickým ventilem, umožňují čerpání agresivní
bazénové chemie.Možnost snadno umístit na barel s chemikálií.

Reléový modul čerpadel

21,6 €

Slouží k připojení membránových čerpadel s napájením 230 V k automatu ASIN Aqua
PSANOSIL is rofi.
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Ceník
Propojovací potrubí 6 x 4

0,6 €

Propojovací potrubí je určeno pro přívod měřené vody k sytému ASIN AQUA a pro
propojení dávkovacích čerpadel se zásobníky činidel a dávkovacími armatůrami.
Jeden typ je vhodný pro propojení všech součástí Asin aqua.
Vyrobeno z materiálu odolnému kyselinám a chemikáliím používaných v bazénu.

Uzavírací armatura

23,0 €

Slouží k připojení a uzavření a regulaci přívodu měřicí vody k sondám
Se závitem 1/4" pro hadičku 6x1.

Nástřikový ventil

18,8 €

Slouží k připojení dávkovacích čerpadel k potrubí cirkulační vody pro nastřikování
činidel na úpravu vody pomocí hadičky 6x1mm.
Nástřikový ventil má závit 1/4" .
Material odolný kyselinám, chlornanům a louhům.

Závaží do barelu

8,4 €

Používá se do barelů jako závaží k sacímu potrubí.

Servisní kufřík *

800,0 €

Sonda pH, sonda redox, sonda na volný chlor ( CLF ), elektrolyt pro sondu CLF,
kapalina ke skladování pH a Rx sond, kyselina na čištění membrány ( CLF,CLT ),
Membrána pro sondu CLF ( 3ks ), buffer redox - 475mV, buffer pH 9.21, buffer pH
4.01, náhradní sada hadiček k PP 60, uzavírací armatura, nástřikový ventil ( 2ks ),
náhr. hadička k nástřikovému ventilu ( 6ks ), kys. k čištění nástřikových ventilů,
závaží, zátka se závitem 1/4" ( 2ks ), těsnění - o kroužek ( 4ks ), převlečná matička (
2ks ).
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Ceník
Kapalina pH - 20 l

24,7 €

Kapalina na snižování pH na bázi anorganické kyseliny. Vhodná pro údržbu pH ve
všech typech bazénů.

Kapalina pH - 5l

9,0 €

Kapalina na snižování pH na bázi anorganické kyseliny. Vhodná pro údržbu pH ve
všech typech bazénů.

Chlorpure 20 l ( 24 Kg )

27,7 €

Chlorová desinfekce na bázi chlornanu sodného 10%. Vhodná pro desinfekci vody ve
všech typech bazénů. Vysoká účinost proti bakteriím, virům, řasám a plísním.
Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 - 7,2. Při vyším pH se účinnost snižuje.

Superchlor - anorganický

10,0 €

Superchlor nestabilizovaný - superchlorační přípravek ( obsah aktivního chlóru
65-70% )
Extra rychle rozpustný přípravek superchlor slouží k superchloraci bazénové vody.
Šokově zlikviduje všechny mikroorganismy a sníží obsah celkového chloru (ten
způsobuje zápach) . Zoxiduje nečistoty a vodu v bazénu projasní.

Flokulant 20 l

25,4 €

Kvalitní roztok pax pro čiření vody. Přídavek flokulantu zajistí vyfiltrování i těch
nejjemnějších nečistot, které jinak pískovým filtrem procházejí. Při použití flokulantu
získáme křišťálově čirou vodu.
Dávkování je nutné zásadně provádět před pískový filtr.
Dávkované množství silně závisí na znečištění bazénu, ale pohybuje se v rozmezí od
20 - 200 ml/m3 na týden.
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Ceník
Flokulant 5l

8,4 €

Kvalitní roztok pax pro čiření vody. Přídavek flokulantu zajistí vyfiltrování i těch
nejjemnějších nečistot, které jinak pískovým filtrem procházejí. Při použití flokulantu
získáme křišťálově čirou vodu.
Dávkování je nutné zásadně provádět před pískový filtr.
Dávkované množství silně závisí na znečištění bazénu, ale pohybuje se v rozmezí od
20 - 200 ml/m3 na týden.

Kapalina Pure water 20 l

24,9 €

Kapalina PURE WATER je činidlo pro snižování pH v bazénové vodě s flokulačním
(čiřicím) účinkem. PURE WATER je vhodná pro použití ve venkovních bazénech a
whirlpoolech. Výhodou použití kapaliny PURE WATER je stabilní pH a jiskrně čistá
voda. Nastřikování kapaliny PURE WATER doporučujeme před pískovou filtraci, za
odběrové místo k sondám.
Velké množstvý může způsobit ve vodě bílý zákal - poté je potřeba nahradit kapalinou
pH- .

OXYGAD aktivní kyslík

32,8 €

Přípravek pro oxidaci a likvidaci organických zbytků v bazénové vodě.
Přípravek zajistí okysličení bazénové vody a v kombinaci s OXYGAD desinfekce její
průzračnost a nezávadnost.

Sanosil super 20l

80,0 €

Sanosil super je kapalný vysoce účinný dezinfekční přípravek určený pro dezinfekci
bazénové a pitné vody. Je to dezinfekční prostředek založený na synergickém účinku
obou jeho základních složek, peroxidu vodíku a stříbra. Technologie SANOSIL® je
patentována v 35 zemích. Má široký rozsah účinnosti proti bakteriím, virům, houbám,
řasám a amébám. Zvláště vynikající je jeho účinek proti viru Legionářské nemoci. Má
výjimečné vlastnosti (viz návod).

Sanosil super 5l

24,0 €

Sanosil super je kapalný vysoce účinný dezinfekční přípravek určený pro dezinfekci
bazénové a pitné vody. Je to dezinfekční prostředek založený na synergickém účinku
obou jeho základních složek, peroxidu vodíku a stříbra. Technologie SANOSIL® je
patentována v 35 zemích. Má široký rozsah účinnosti proti bakteriím, virům, houbám,
řasám a amébám. Zvláště vynikající je jeho účinek proti viru Legionářské nemoci. Má
výjimečné vlastnosti (viz návod).
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Ceník
Sanoclear 5l

18,0 €

Nejmoderněší přípravek k flokulaci s mírným algicidním ůčinkem. Pro použití s Asin
Aqua HOME, nebo dávkování k Sanosilu.

Sanoclear 20l

60,0 €

Nejmoderněší přípravek k flokulaci s mírným algicidním ůčinkem. Pro použití s Asin
Aqua HOME, nebo dávkování k Sanosilu.

Sůl pro elektrolýzu 25 kg

10,7 €

Super čistá vakuová sůl 99,9%NaCl bez obsahu železa, manganu,hořčíku a vápníku
pro desinfekci bazénové vody elektrolýzou. Zajišťuje dlouhou životnost elektrod a
absolutní nezávadnost vody. Minimální potřeba 4kg na každý 1m3 vody ve vašem
bazénu.

Mořská sůl 25 KG

21,4 €

Mořská sůl pro úpravu bazénové vody pro použití elektrolyzéru.
Tato mořská sůl pochází ze středozemního moře, kde se nachází v koncentraci cca
3,5%. To znamená, že každý m3 mořské vody obsahuje 35 g soli. Pro použití s
elektrolyzérem se však používá koncentrace 5 -10 x nižší. Použití mořské soli pro
úpravu bazénové vody výrazně snižuje potřebu dalších chemikálií a má známé
regenerační účinky na pokožku.
Ve vodě udržujte pH 7,5. Nižší pH zvyšuje korozivní účinek slané vody a snižuje
životnost elektrody.

60 l zásobník na chemikálie

142,8 €

Zásobník na bazénovou chemii s objemem 60l a s plochou na montáž dávkovacích
čerpadel. Doporučujeme pro bazény nad 60m3. Materiál je vysoce odolný kyselinám,
zásadám a desinfekčním prostředkům. Výhodou použití zásobníku je dlouhodobá
zásoba činidel pro úpravu vody.
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Ceník
150l Zásobník na chemikálie

328,0 €

Zásobník na bazénovou chemii s objemem 150l a s plochou na montáž dávkovacích
čerpadel. Doporučujeme pro bazény nad 200m3. Materiál je vysoce odolný
kyselinám, zásadám a desinfekčním prostředkům. Výhodou použití zásobníku je
dlouhodobá zásoba činidel pro úpravu vody.

Teploměr včetně jímky

65,6 €

Elektronický teploměr pro řízení teploty bazénové vody ve spojení s automatem ASIN
Aqua profi. Teploměr se vkládá do potrubí, do jímky teploměru.

Jímka na teploměr

14,8 €

Jímka na teploměr pro umístění do potrubí se závitem 1/4"
Vyrobeno z materialu vysoce odolného proti korozi.

Tlakový hladinoměr

540,0 €

Hydrostatický hladinoměr je kompaktní měřicí zařízení obsahující křemíkové
tenzometrické čidlo a vyhodnocovací elektroniku v nerezové sondě.
Hladinoměr je vhodný pro všechny druhy bazénů. Jeho měřicí rozsah je nastaven
standardně na hloubku 2 m, podle potřebeby je však možné ho nastavit až na 100m.

Průtokoměr visualní

48,0 €

Umožňuje vizuální kontrolu průtoku měřicí vody k sondám.
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Ceník
Filtr k průtokoměru

68,0 €

Plastový filtr na ochranu sond a průtokoměru ASIN Aqua Profi před vniknutím
nečistot. Filtr je celoplastový s porezní nerezovou filtrační vložkou 300 mikronů.
Nekoroduje a lechce se čistí. Připojení hadičkou 6x1mm.

Tester SANOSTRIPS

30,4 €

Tester na stanovení Sanosilu. Používá se ke kontrole koncentrace Sanosilu ve vodě.
Testovací papírový proužek se ponoří vzorku vody a následně srovná s barevnou
škálou.

Testr pH, Clf, Clt (200 stanovení)

22,0 €

Testr na stanovení pH, volného a celkového chloru metodou DPD.
Obsah postačí min na 200 stanovení pH, fCl, tCl.

Testr tvrdosti vody

10,0 €

Tester na stanovení tvrdosti vody. Test spočívá v namočení testovacího papírového
proužku do vody a po jedné minutě vyhodnocení vzniklého zbarvení podle přiložení
škály.
Balení obsahuje 10 měření.

Kolorimetr PICCO Cl2/pH/O3 *

560,0 €

Přenosný kolorimetr na stanovení pH (6,4 - 8,8) a koncentrace chlorové (0,02 - )
nebo kyslíkové (0,02 - 3,4 mg O3/l) dezinfekce. Až 40 hodin provozu na baterii,
automatické vypínání. Vzorek vody se po vybarvení příslušným činidlem v kyvetě vloží
do přístroje a odečte se koncentrace na displeji. Jednoduché ovládání třemi
klávesami..
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Ceník
Salttester

169,5 €

Kapesní měřič obsahu solí ve vodě s jednoduchou obsluhou a kalibrací. Přístroj je
dokonale vodotěsný a při pádu do vody plave. Obsah solí se měří jako elektrická
vodivost testované vody v jednotkách µS nebo mS. Přístroj má tři měřicí rozsahy (0 200 µS, 0 - 2000 µS a 0 - 20 mS). Měření spočívá v ponoření elektrod na měřicím
konci přístroje do vody a odečtení výsledku na LCD Displeji.

Pool Com SW pro monitoring

60,0 €

Grafický program pro zobrazení, vizualisaci a ukládání naměřených dat z ASIN Aqua
profi.
Lze zapojit do jedné seriové linky RS 485 až 30 různých bazénů ( dětský,
ochlazovací, plavecký )
Asin aqua se propojí pomocí kabelu RS232, nebo přes převodník RS232 na USB.

Sada na vrtání závitu do potrubí

60,0 €

Sada obsahuje Vrták s průměrem 11,4 a závitník 1/4". Slouží k přípravě otvorů pro
montáž nástřikových ventilů a uzavíracích armatůr systému ASIN Aqua.

GTE CL snímač úniku chloru

616,0 €

Snímač koncentrace plyného chloru s analogovým výstupem 4-20 mA slouží ke
kontinuálnímu měření koncentrace úniku chloru na úrovni hygienických a
bezpečnostních limitů. Měřicím prvkem je elektrochemický (GTE) senzor. Výstupní
proud 4-20 mA je lineárně úměrný koncentraci ve sledovaném prostředí. Snímače
vyžadují napájení 15 - 24 Vss. K napájení a zpracování výstupního signálu slouží
ústředny ASIN GDC31 a ASIN DL8 a ASIN G2
Pozor dodací lhůta 5 týdnů. Nelze vyrábět na sklad kvúli životnosti sensoru.

GTE O3 snímač úniku ozónu

616,0 €

Snímač koncentrace plyného ozonu s analogovým výstupem 4-20 mA slouží ke
kontinuálnímu měření koncentrace úniku ozónu na úrovni hygienických a
bezpečnostních limitů. Měřicím prvkem je elektrochemický senzor. Výstupní proud
4-20 mA je lineárně úměrný koncentraci ve sledovaném prostředí. Snímače vyžadují
napájení 15 - 24 Vss. K napájení a zpracování výstupního signálu slouží ústředny
ASIN GDC31 a ASIN DL8 a ASIN G2
Pozor dodací lhůta 5 týdnů. Nelze vyrábět na sklad kvůli životnosti sensoru.
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Ceník
ASIN G8

272,0 €

ASIN G8 je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů
koncentrace řady GT a zpracování jejich signálu na reléový výstup. Na ústřednu se
připojuje jeden až osm snímačů koncentrace v normálním, těžkém i Ex provedení.
Signál snímačů 4-20 mA je převáděn na jeden až čtyři reléové výstupy, odpovídající
přednastaveným koncentračním úrovním, a jeden výstup signalizující poruchu.
Kromě reléového výstupu poskytuje ústředna výstup RS485. Přes tento výstup může
být propojeno až 32 těchto ústředen s centrální jednotkou ASIN M, která na
přehledném dotykovém displeji zobrazuje stav jednotlivých ústředen.

Siréna

76,0 €

Siréna k upozornění úniku plynného chloru.
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