SINDS 1964

Minder onderhoud,
meer besparing:

DE WEBOPLOSSINGEN
van HAYWARD®

POMPEN

FILTERS

VERLICHTING

INBOUWDELEN

WATERZUIVERING

REINIGINGSROBOTTEN

WARMTEPOMPEN

SINDS 1964

Weboplossing:
een eenvoudige bediening!

GEBRUIKSCOMFORT, TIJDBESPARING, GEMOEDSRUST EN BESPARING,
DE WEBOPLOSSINGEN VAN HAYWARD®
BIEDEN VELE VOORDELEN:

• De zuivering en de filtratie van uw zwembad gebeuren via een intelligent systeem.
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•U ziet en bestuurt op afstand alle essenti le functies van uw zwembad met behulp van een smartphone of
tablet: filtratie, verwarming, verlichting…

APPARATUUR

AquaRite®® + /
AquaRite
Flo Advanced

Control Station
Waterzuivering door
injectie van vloeibaar
chloor. Controle op
afstand van de
apparaten.
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Waterzuivering door
zoutelektrolyse.
Controle op afstand
van de apparaten.

DOWNLOAD GRATIS DE POOLWATCH-APPLICATIE
Met Hayward Poolwatch
kunt u uw apparaten gemakkelijk
programmeren en kent u direct
de parameters van uw zwembad:
temperatuur, pH- en ORP-niveau,
filtertijd...
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OF

Controle
van de
filterperiodes

Controle van de
verwarmingsinstallatie

Controle van
de verlichting

Controle van
de aanvullende
uitrusting

Controle van
de pH / redox

• U bespaart geld door een preciezer en reactiever beheer, maar ook door apparaten van de nieuwe
generatie te combineren.
AquaRite® +

Control Station en AquaRite®+
kunnen via de Poolwatch-applicatie
op het internet worden aangesloten.

HET WERKT FEILLOOS

Controle van de
waterzuivering

EnergyLine® Pro

SwimClear TM

U kunt te allen tijde overschakelen naar de handmatige modus om uw instellingen te wijzigen of aan te passen.

TriStar VSTD

Apparaten van de nieuwe generatie:
de winnende combinatie
+85%
BESPARING

+30%
WINST

-6WATER
000 L
PER JAAR

kWh
Verbruik over
6 maanden
Kosten

VARIABELE
SNELHEID

[ 2 800 tr/min ]

[ 1 500 tr/min ]

8 UUR

24 UUR

002044

000864

306 €

129 €

Stabiele
temperatuur

ZWEMBAD MET EEN GROOTTE VAN 8 X 4 X 1.5 M
Filtratie met terugspoeling = 5

600 L/ jaar

SwimclearTM-filter[ geen terugspoeling nodig ] = 0

L

POMPEN MET VARIABELE SNELHEID:
TOT 85% BESPARING*

SWIMCLEARTM PATRONENFILTER:
100% COMFORT

Dit is een essentieel punt omdat de filtratie van het zwembadwater de
meeste stroom verbruikt!
Pompen met variabele snelheid passen hun toerental aan de
behoeften van het zwembad aan. Resultaat: tot 85%

De patronenfiltertechnologie maakt terugspoelen en extra
producten zoals vlokmiddelen overbodig.

Dankzij hun 24-uurs bedrijf:
• verhoogt de lagere filtersnelheid de effici ntie van de filtratie,
• werken de andere apparaten (verwarming, elektrolyse...)
steeds optimaal,
• meer stilte en bedrijfszekerheid.

*Meestal levert dit een besparing van 65% op.

Verwarming
zonder Inverter
TIJD

TriStar® VSTD

minder stroomverbruik. Maar dit is niet het enige voordeel...

Verwarming
met Inverter

TEMPERATUUR

Filtertijd

VASTE
SNELHEID

• Deze filters zorgen voor comfort en besparing. U kunt
gemiddeld 6000 liter water per jaar besparen.
• SwimClearTM filter 2 x fijner dan een zandfilter (20 à 25
micron).
De ideale oplossing voor een pomp met variabele
snelheid.

WARMTEPOMPEN MET
INVERTERTECHNOLOGIE:
TOT 30% WINST

EnergyLine® Pro Inverter

Warmtepompen met invertertechnologie regelen
automatisch het compressorvermogen, afhankelijk van de
weersomstandigheden voor:
• een intelligente aanpassing van het vermogen, het
stroomverbruik en het geluidsniveau dankzij een
microprocessor met besturingslogica,
• een langere levensduur, met een soepelere werking zonder
horten en stoten.
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