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Mät- och doserutrustning

Egenskaper
• Digital LED-display
• Flödesmätare
• Förfilter
• Fällbar flödescellsmodul
• Transparent flödescell
• Automatisk mätning av vattenkvaliteten
• Styrning av doserutrustning för klor, redox och pH

Mäter och doserar kemikalier automatiskt. Utrusta den privata poolen på ett 
nytt sätt. Ger optimal vattenkvalitet med automatik.

MiniMaster för privata pooler 
pH, fritt klor eller redox. Tvåkanalssytem med elektrodkit för pH- 
och friklormätning eller pH och redox-mätning (ORP). MiniMaster 
finns också som en enkanals-version, som övervakar vattnets 
pH-värde eller klorvärde. MiniMaster ger dig kontinuerlig övervakning 
och automatisk dosering (desinfektion) av vattenkvaliteten på samma 
sätt som på kommersiella bad. Med en MiniMaster installerad i din 
pool behöver du inte längre tänka på din vattenkvalitet - det sköter 
MiniMaster automatiskt.

Passar alla typer av pooler 
MiniMaster finns i flera olika utföranden för att passa alla typer av
pooler. MiniMaster utrustad med alla tillval är en komplett mät- och
doserenhet. pH-värdet mäts med hjälp av en pH-elektrod. 
Klormätning sker med hjälp av en friklorselektrod eller redox-
elektrod. Klara och tydliga LED-dioder visar statusen på din 
vattenkvalitet.

Kemikalier ingår ej, beställs separat hos din återförsäljare.

Tekniska data

pH & 
klor

pH & 
redox Klor pH

Effektförbrukning 
exkl. doserutrustning

4W 4W 2W 2W

Effektförbrukning 
doserutrustning (max)

2 X 100W 2 x 100W 100W 100W

Märkström 1A

Spänning 220-240 1~N 50/60Hz

Temperaturområde  0 till +45°C

Täthetsklass IP44

MiniMaster-kit

Art.nr Komplett paket med MiniMaster, elektrodkit,
doserpump, anborrningsbyglar och invallningskärl

33034 MiniMaster-paket klor & CO2

33033 MiniMaster-paket klor & syra

33036 MiniMaster-paket redox & syra

33037 MiniMaster-paket redox & CO2

Beställningsguide

MiniMaster och elektrodkit

Art.nr 
pH & 
klor

pH & 
redox klor pH

416600 MiniMaster •

416601 Elektrodkit •

416610 MiniMaster •

416611 Elektrodkit •

416620 MiniMaster •

416621 Elektrodkit •

416630 MiniMaster •

416631 Elektrodkit •

Tillval
413335 Slangpump 4 • • • •

414810 pH - MiniDos CO2 • • •
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