
Stoprocentně automatické řešení pro úpravu vody
AquaLink TRi® je nová inteligentní jednotka pro soukromé bazény, vyvinuta pro
kompletní kontrolu a ovládání bazénu na dálku. Umožňuje vzdálenou komuni-
kaci mezi uživatelem a bazénem prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu
nebo přes webovou aplikaci.

VÝSLEDEK: s AquaLink TRi® se stane úprava bazénové vody skutečně
automatickou. Díky svému adaptivnímu řešení může být
instalováno jak do již existujících, tak do nově vybudovaných
bazénů.

Ovládání vašeho bazénu

snadno a odkudkoli

E X K L U Z I V N Í I N O VA C E



Ovládání vašeho bazénu snadno a odkudkoli
Již 6 let jsou v provozu kontrolní systémy Zodiac AquaLink ve Spojených státech, kde probíhaly testy. Před dvěma lety byl jako první do
Evropy zaveden ovládací systém AquaLink TRi® s inteligentním komunikačním protokolem iAquaLink™ a dálkovým ovládáním AquaPalm.

Přes jednotku AquaLink TRi® lze komunikovat se šesti bazénovýmy komponenty (filtrační čerpadlo, topení, úprava vody,
osvětlení, protiproud, vodopády atd.)

Kompletní a rozšiřitelný…
Jednotlivá zařízení instalovaná na vašem bazénu, jsou propojena pomocí kabelů s ovládací jednotkou AquaLink™. Abychom mohly informace
předávat dále, je nutné k Aqualink připojit anténu, která zajistí dálkový datový přenos mezi AquaLinkem a WiFi routerem. Propojení můžeme
vést i kabelem. Po instalaci aplikace do vašeho telefonu či počítače si vytvoříte vlastní účet na www.iaqualink.com.

Jednotlivé výstupy
4 spínací relé např. pro: filtraci, protiproud, úpravu vody, osvětlení, vysavače atd.
2 přímé výstupy pro komunikaci s úpravou slané vody TRi® + moduly TRi® pH, TRi® PRO. Dále s ovládáním AquaPalm
nebo nízkonapěťové spínání tepelného čerpadla topení.

Vstupy Čidlo teploty vody, čidlo teploty vzduchu

Komunikační rozhraní Android, Apple, BlackBerry

Manuální ovládání Na jednotce AquaLink, mobilním telefonem, dálkovým ovládáním AquaPalm, přes webovou aplikaci

Krytí IP25

Rozměry (d x š x v) 360 x 300 x 130 mm

Napájení 230 V AC

Technická specifikace

Ovládání z mobilní aplikace:
� Kontrola hodnot pH a ORP na displeji vašeho chytrého

telefonu (v kombinaci s TRi® + TRi® PRO)
� Nastavení teploty vody v bazénu
� Spouštění režimu zvýšeného chlorování „BOOST“

(100%)/spuštění režimu sníženého chlorování „LOW“
(10%)

� Spínání libovolného bazénového příslušenství zap./vyp.
� Nastavení časů a programování spínání
� Mnoho dalších


