
REVOLUTSIOON 
 BASSEINIDES JA 

SPAADES  

Digirevolutsioon on jõudnud ujumisbasseinide maailma uue ja täielikult keskkonnasäästliku 
veepuhastussüsteemiga Oxymatic® Smart, mis lihtsustab basseiniomanike ja hooldustehnikute elu. 
Hydrover on välja töötatud uue ujumisbasseinide juhtimis- ja haldusmeetodi, et saaksite 
kaugjuhtimisega kinnitada ja hallata paljusid funktsioone ja parameetreid kust iganes vaid soovite.
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HÜDROLÜÜS
100% KESKKONNASÄÄSTLIK

TEHNOLOOGIA, MIS TOODAB 

VEE LOOMULIKUST MOLEKULIST 

ÜHTE VÕIMSAIMAT SAADAOLEVAT 

DESINFITSEERIMISVAHENDIT 

Nii puhas,
et seda võiks juua...

 

100% keskkonnasäästlik ja kloorivaba 
Oxymatic® Smart on mõeldud kasutamiseks 
spetsiaalselt nii era- kui avalikes basseinides. 
Tänu meie patenteeritud ABOT-i hüdrolüüsi- ja 
ionisatsioonitehnoloogiale naudivad kasutajad 
alati täiuslikult desinfitseeritud vett, mis on puhas 
ja tervislik – ilma kloori kasutamata.

Täielik kontroll
See uuenduslik sisseehitatud automaatjuhtimisseade optimeerib 
basseini kõiki funktsioone (pH, tsirkulatsioon, filtreerimine, 
desinfitseerimine, energiasääst, soojendus, valgustus jne) ning 
võimaldab vaadata ja juhtida vee kõiki parameetreid reaalajas.

Kaugjuhitav süsteem
Seda ökoloogilist süsteemi saab juhtida 
iPhone'il, Androidil ja arvutitel kasutatava 
mobiilirakendusega, võimaldades kontrollida 
basseini seisundit igal ajal ja hallata selle 
funktsioone ükskõik kust maailmas.

 

Ainus 100% keskkonnasäästlik ja kloori-
vaba vee desin�tseerimise süsteem, mis 
sisaldab automaatset sisseehitatud 
basseini kaugjuhtimissüsteemi!
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TEHNOLOOGIA PATENTIJA

Täielikult sisseehitatud, täielik kontroll
Uue 10-tollise puuteekraaniga Oxymatic® Smart süsteem sisaldab kõiki 
funktsioone, mida vajate oma basseini haldamise ülevõtmiseks. 
See desinfitseerib basseini pidevalt, juhib ja reguleerib pH-d, 
tsirkulatsioonipumpa ja selle kiirust, juhib ja haldab redokspotentsiaali, 
vaske, veejuhtivust, automatiseeritud katlakivieemaldust, kasutades 
magnet- ja elektriväljade süsteemi, ning samuti veetasemeid, basseini 
katet ja valgustust, muusikat jne.

Lihtne kasutada
Omanik saab kontrollida ja juhtida paljusid funktsioone 
ja parameetreid kaugjuhtimisega ükskõik kust; oma 
kodust, kontorist või välismaalt, minnes vaid antud 
puhastussüsteemi sisaldavasse rakendusse.

Täiustatud jõudlus basseinihaldajatele
Basseinihaldaja pakub ökoloogilist vee desinfitseerimise 
süsteemi, mis hoolitseb iga kliendi basseini üldise haldamise 
eest reaalajas, ilma et basseinihooldaja peaks kohale minema. 
Süsteem võimaldab tal korraldada hooldusvisiite olenevalt 
võimalikest häireteadetest, kuvada kõigi ta klientide andmeid
 ja ennetada potentsiaalseid probleeme. Sel viisil säästab 
hooldusfirma aega ja raha, sest välistatud on ebavajalikud 
visiidid ning tagatud on Teie kui kliendi meelerahu, kuna 
probleemide ennetamise tõttu ei pea Te kannatama veega 
seotud ebamugavusi või vaevusi.

Avalikud basseinid
Kuna mõni õiguslik režiim nõuab väikeses koguses jääkkloori 
olemasolu avalikus kasutuses olevates basseinides 
(linnale kuuluvad hooned, hotellid, spaad, spordikeskused jne), 
suudab Oxymatic® Smart süsteem oma juhtimis-, haldus- ja 
klooriannustamise süsteemiga manustada automaatselt õige 
kloori koguse vastavalt vee redokstasemele (rH) või 
vaba kloori tasemele.

Kemikaalide ja veevahetuse vähendamine
Oxymatic® Smart haldab ja juhib basseini iga parameetrit äärmiselt tõhusalt. 
Avalikes basseinides enne ja pärast Oxymatic® Smart süsteemi paigaldamist 
teostatud uuring näitas, et süsteem tagab maksimaalse võimsuse ja 
märkimisväärselt vähenenud kloorikulu, pH-alandajate kasutamise ja veevahetuse.

Energiasääst

Oxymatic® Smart vähendab elektrikulu 50 kuni 90 korda 
võrreldes teiste turul pakutavate vee desinfitseerimise 
süsteemidega. Nii suur sääst saavutatakse süsteemi poolt 
hallatava kombineeritud toimega; filtreerimistundide 
optimeerimine vastatavalt veetemperatuurile ning 
võimalus reguleerida tsirkulatsioonipumba võimsust ja tööaega.
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