
Chlorátor slanej vody: Stopercentne automatické riešenie pre

Efektívny a praktický systém, jemný k pokožke: Po viac ako 40 rokov firma
Zodiac ponúka a vyvíja chlorátory slanej vody. Pre váš komfort inžinieri 

®vyvinuli rozšíriteľný chlorátor TRi . Základným modulom je tu chlorátor
slanej vody, ktorý môžete rozšíriť dodatočnými modulmi pre automatickú
úpravu PH a úpravu produkcie chlóru.

VÝSLEDOK ®: s chlorátoromTRi sa stane úprava bazénovej vody skutočne

automatickou. Vďaka svojmu adaptívnemu riešeniu môže byť 
nainštalovaný už do existujúcich, ako aj do novo vybudovaných bazénov.

Bezpochyby najkompletnejší

rozšíriteľný chlorátor slanej vody

®Tri
chlorátor

slanej vody

Cela
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úpravu vody



•Produkcia chlóru 10 až 35g/hod

•Pre všetky typy povrchov a bazénov s pevným
potrubím o Ø 50 alebo 63 mm

•Môže byť dodatočne nainštalovaný aj do už

DYCHTIVO

OČAKÁVANÝ

SYSTÉM!

Jednoduché menu
s ľahkým programovaním

BEZPEČNÝ SYSTÉM:
automatické vypnutie v prípade

detekcie nulového prietoku
cez celu

SPOĽAHLIVÝ
titánové elektródy s exkluzívnou

ochrannou vrstvou

BEZÚDRŽBOVÝ:
samočistiace elektródy
zo zmenou polarizácie

Funkcie

Dodatočný
modul

®Tri  pH

Dodatočný
modul

®TRi Prro

Chlorátor slanej vody

pH regulácia

Regulácia produkcie

X

chlóru

X

X

X

Prečo zvoliť chlorátor slanej vody TRi ?®

Je to jednoducho chytrý systém. TRi  sa prispôsobí Vašim potrebám- ponúka prepojenie 
štandardného chlorátoru slanej vody a nových funkcií vďaka dodatočným modulom.

®

Založené na potrebách majiteľov bazénov: TRi
Zodiac s ponukou pohodlného kúpania. Každý dodatočný modul pracuje 
inteligentne: TRi  pH a TRi  Pro automaticky meria a reguluje pH bazénovej 
vody, TRi  Pro naviac automaticky reguluje produkciu chlóru v závislosti na
meniacich sa podmienkach (teplota vody, počasie,  zakrytie bazénu,...). Vďaka
svojmu rozšíriteľnosti TRi  ponúka ekonomické a chytré riešenie.

® 

® ®
®

®

spojuje odbornosť firmy 

X

3 •Obsah bazénu 40 až 100m
 (pri filtrovaní 8 hodín denne)

vybudovaných bazénov

Kompletný a rozšíriteľný...
Výber je len na Vás: pH regulácia (TRi  pH modul) alebo pH regulácia+ regulácia 

produkcie chlóru (TRi  Pro modul)

®

®

Budete milovať jeho jednoduché použitie!

majiteľov bazénov volí automa-
tickú úpravu chlóru!

majiteľov bazénov by uvítalo 
prepojenie efektívnej úpravy 
slanej vody chlórom 
s pH reguláciou.
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