
  Klor
      Jenaratörü

OTONOM SİSTEM

• “düşük” mod kapalı havuzlar için manüel veya otomatik 

olarak klor üretiminin azaltılması için

• “Güç” modu yoğun yüzme periyotları ve sağanak yağışlı 

hava koşulları için önceden önlem olarak

 

• Clearwater   teknolojisi titanyum elektrodlar özel uzun ömürlü alaşımla kaplı®

Tasarımları ve parça seçimi sıra dışı hizmet süresini garanti etmektedir.

• TRi   için 3-yıllık koşulsuz garanti, tuzlu su klorlayıcısı: Birimin her türden 

arızası

 

veya hasarının neden kaynaklandığına bakılmaksızın, kumanda kutusu ve birim satın 

alma tarihinizden itibaren 36 aylık süre içinde onarılacak veya değiştirilecektir.

   

®

 

• Geniş LCD retro aydınlatmalı ekran kullanarak kolayca • 

Filtreleme sürelerini ve klor üretimini bağımsız

olarak ayarlamak için programlama saati

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN BİRİM

• Ayarlanabilir polarite çevirici kullanan otomatik temizlenen elektrodlar

GÜVENLİK 

SİSTEMİ

• Birim içinde su akış dedektörü

1 Tuzlu su klorlayıcı
> Dezenfektan doğrudan TRi   tuzlu su klorlayıcısı

®

tarafından üretilmiştir

> Siz uzakta olduğunuzda bile kusursuz su kalitesi 

> Basitleştirilmiş havuz bakımı

Otomatik pH kontrol cihazı
 Kusursuz yüzme konforu!

df[lc\

yapılan ayarlar

> Havuzunuzun pH seviyesi istenilen seviyede 

    otomatik olarak korunu.

®

• TRi   pH için 2-yıllık garanti

DENETİMİ KOLAY
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Tuz elektroliz cihazları ile yerinde klor üretimi dezenfeksiyon

 
 
Tuz Klor Jeneratörleri kimyasal kullanımına son veren ekolojik havuz dezenfeksiyon sistemidir. Havuz suyunuzun  
ihtiyacı  olan  dezenfektan  ve diğer  kimyasallar doğal tuzdan elde edilir.  Klor,  yosun önleyici gibi  kimyasallar 
havuzunuzdan tamamen uzak tutulur.
      

pH

ORP

ppm 
Cl2

Klor jeneratörü

Giriş / In

ponpa

Kum / Filtre

Elektirik panel

pH-
Dengeleyici

Cıkış / Out

Dosajlama ponpası
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ZODIAC Tuz Klorizasyon 
Otomasyonu / TRİ® Modeller

zodiac TRİ® 
models

Kod Malzeme Cinsi Su Hacmi Klor Üretimi Fiyat (€)

Code Description Price (€)

ATS HDS063 TRİ® 18 Tuz Cihazı 70 m³ 18 gr/s 1.984,00 €

ATS HDS064 TRİ® 22 Tuz Cihazı 100 m³ 22 gr/s 2.310,00 €

ATS HDS065 TRİ® 35 Tuz Cihazı 170 m³ 35 gr/s 2.860,00 €

ZODIAC Tuz Klorizasyon 
Otomasyonu / Eİ® Modeller

zodiac Eİ® 
models

Kod Malzeme Cinsi Su Hacmi Klor Üretimi Fiyat (€)

Code Description Price (€)

ATS HDS066 Eİ® 10 Tuz Cihazı 40 m³ 10 gr/s 1.416,00 €

ATS HDS067 Eİ® 18 Tuz Cihazı 70 m³ 17 gr/s 1.710,00 €

ATS HDS068 Eİ® 25 Tuz Cihazı 110 m³ 25 gr/s 1.985,00 €

- "Düşük" mod kapalı havuzlar için manüel veya otomatik olarak klor üretiminin 

azaltılması için

- "Güç" modu yoğun yüzme periyotlan ve sağanak yağışlı hava koşulları için 

önceden önlem olarak TRi® pH ve TRi® PRO modüllü tüm TRi® modellerine 

takılabilir.

OTONOM SİSTEMİ

Hızlı Montaj
Batarya 10 dakikadan kısa sürede 
yatay veya dikey olarak takılır.

Tuz Klorlama Otomasyon;
Basitleştirilmiş havuz bakımı, siz uzakta olduğunuz da bile kusursuz su kalitesi, kusursuz yüzme 
konforu!
Kendi Kendini Temizleyen Birim
Ayarlanabilir polarite çevirici kullanan otomatik temizlenen elektrodlar.
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75

İsteğe bağlı TRİph ve TRİPRO 
modülleri

   
               Fonksiyon TRİ® pH 

İsteğe
bağlı modül

TRİ® PRO 
İsteğe 
bağlı modül

Tuzlu klor ünitesi                            x                         x

pH ölçüm ve dozaj 
otomasyonu

                           x                         x

Klor üretimi ölçüm ve dozaj 
otomasyonu

                        x

• Havuz suyu çok az tuzludur: 4 g/I (Deniz suyuna oranla 9 kat daha az).
• Tuzlu su klorlayıcısı havuzun filtreleme sistemine takılır.
• Tuz birim tarafından güçlü bir dezenfektan olan klora dönüştürülür ve su 
içinde hemen çözülür.
• Üretilen klor bakteri, yosun ve mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için 
kullanılır. 1m³ havuz suyuna %04 tuzilave edilir.
• Güneş ışığının UV etkileri ile bertaraf edilen klor herhangi bir müdahale ol-
madan birim tarafından sürekli olarak yenilenir.

TRİ® / Eİ® NASIL ÇALIŞIR

• Clearwater
®

 teknolojisi titanyum elektrodlar özel uzun ömürlü alaşım-
la kaplı.
• Tasarımları ve parça seçimi sıra dışı hizmet süresini garanti etmektedir. • 
TRİ

®
 için 3 yıl / Eİ

  ®
  için 2 yıllık koşulsuz garanti, tuzlu su klorlayıcısı: 
Birimin her türden arızası veya hasarının neden kaynaklandığına bakıl-
maksızın, kumanda kutusu ve birim satın alma tarihinizden itibaren 36 aylık  
süre içinde onarılacak veya değiştirilecektir.

DENETİMİ KOLAY
• Geniş LCD retro aydınlatmalı ekran kullanarak kolayca yapılan ayarlar.
• Filtreleme sürelerini ve klor üretimini bağımsız olarak ayarlamak için 
programlama saati.

GÜVENİLİRLİK

•Güç kaynağı: 220-240 V AC (50 Hz.)
•Minimum akış: 5 m³/s.
•Maksimum  akış: 18 m³/s üzerinde, işleme birimi bir baypas 
üzerine takılmalıdır.
•Maksimum onaylanan birim basıncı: TRİ

®
 için 300 KPa = 3 bar.

•Maksimum onaylanan  birim basıncı: Eİ ®
 için 275 Kpa = 2,75 bar.

•Maksimum su sıcaklığı: 40 C.
•Minimum  gerekli tuz seviyesi: 3 g/I (Tavsiye edilen oran 4 g/I).
•Çok sert suyu olan alanlarda polarite değişiminde (her 2s30 veya 5s) özel 
alaşım kullanarak titanyum elektrod performanslarının en iyi seviyeye 
getiril-mesi .
•Birim konumu: TRİ

 
 yatay, dıştan altta. •Birim 
konumu: Eİ

 
 yatay, dikey. 
•Birim ebatı (U x Y): TRİ  320 x 135 mm. •Birim 
ebatı (U x Y): Eİ  
 270 x 80 mm.
•Birim ile kumanda kutusu arasındaki kablonun uzunluğu = 1,8 m.
  2 YIL GARANTİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
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TRi®PRO havuzunuzun pH, Klor ve Redox seviyesini otomatik olarak 
istenilen seviyede korur, herhangi bir müdahale olmadan...
- Filtreleme devresine takılı olan bir kelepçe içinde pH sensörünü kul-
lanarak TRi®PRO ,pH degerini ölçer ve sürekli olarak havuz suyunu 
denetler.
- Ölçülen değerlere bağlı olarak, pH minus (asit sıvı duzeltici) eklenerek 
havuzunuzun pH değerini hassas bir şekilde ayarlanmak üzere TRi®PRO te-
knolojisi kullanılabilir.
- Tesisata takılan komplex kelepçe ile Ph,Klor ve redox ölçü ve dozaj 
düzenleme-sini tek bir bağlantı ile yapan tek teknolojik cihazdir.
- TRi®PRO modülü sadece TRi® tuzlu su klorlayıcısı ile takılabilir. TRi®PRO 
için 2 yıllık garanti

TRi
®

pH havuzunuzun pH seviyesini istenilen seviyede korur, herhangi bir 
mudahale olmadan...
- Filtreleme devresine takılı olan bir pH sensörunü kullanarak TRi

®
pH 

pH değerini ölçer ve sürekli olarak havuz suyunu denetler.
- Ölçülen değerlere baglı olarak, pH minus (asit sıvı düzeltici) eklenerek 
havuzunuzun pH değerini hassas bir şekilde ayarlanmak Üzere TRi

®
pH 

teknolojisi kullanilabilir.
- TRi

  ®
  pH modüIü sadece TRi   ®

   tuzlu su klorlayıcısı ile takılabilir.
- Güç; Kaynağı: 220-240 VAC (TRi  ®
  kutusuna bağlanır).
- Sağınımlı pompa.
- Kalibrasyon: 1 nokta: pH 7.5
- Devirli dozaj. havuz ebadına ayarlanabilir.
- Maksimum sayaç; basıncı (enjeksiyon noktası): 1.5 bar.
- Ölçüm hassasiyeti: 0.1 pH
- Sensör tipi: birleşik.
- Yan-otomatik sensör kalibrasyonu: l nokta (pH 7.5)
- Özel aksesuarlar: sabitleme ve enjeksiyon kitleri, pH sensörü. TRi

®
pH için            

  2 yıllık garanti

TRI
®
 PRO MODÜLÜ

TRI
®
 pH MODÜLÜ

ZODIAC TRI
®

 pH 
Modülü

zodiac TRI
®

 pH 
modülü

Kod Malzeme Cinsi Fiyat (€)

Code Description Price (€)

ATS HDS069 TRI® pH Modülü (Tüm TRI® Modellerine Takılabilir.) 1.500,00 €

ZODIAC TRI
®

 PRO 
Modülü

zodiac TRI
®

 
PRO modülü

Kod Malzeme Cinsi Fiyat (€)

Code Description Price (€)

ATS HDS070 TRI® PRO Modülü (Tüm TRI® Modellerine Takılabilir.) 1.152,00 €
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