FILTRY - POMPY

Zawory do filtrów
Automatyczne zawory do filtrów są urządzeniami elektronicznymi do samoczynnego płukania złoża filtra.
Ustawia się dzień, godzinę i czas trwania płukania. Zapewnia to pełny komfort użytkowania filtra.
Badu Tronic 93 to w pełni zautomatyzowany zawór do płukania filtra, pracuje w kombinacji ze skrzynkami
sterującymi lub bezpośrednio z pompą. Możliwe jest zamontowanie Badutronic 93 do każdego pracującego
już filtra. Czas i częstotliwość procesu płukania zwrotnego i powtórnego filtra nastawiane są poprzez cyfrowy
programator czasowy. Badutronic 93 składa się z zaworu 6-drogowego i sterownika z silnikiem. Stabilny
korpus z tworzywa z przezroczystą pokrywą, dającą możliwość kontroli zegara.
Badu EasyTronic jest fabrycznie zaprogramowany na płukanie, co 7 dni.
Ustawia się tylko czas płukania.
Badu PressureTronic ma czujnik ciśnienia, który włącza dodatkowe
płukanie, jeśli wzrośnie ciśnienie w filtrze.
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BaduTronic 2002 to zawór wykonujący funkcję automatycznego płukania filtra i sterowania pracą pompy
filtrującej do 1,0 kW. Cyfrowy programator czasowy umożliwia ustawienie: Kanał 1- czas płukania, Kanał 2czas pracy pompy filtra. Automatyczne płukanie może być
wykonywane również poza czasem filtrowania. Badutronic
2002 składa się ze sterownika z silnikiem i zaworu 6-drogowego. Posiada funkcje sterowania: automatyczne filtrowanie
z wykorzystaniem programatora czasowego lub tryb ręcznego filtrowania, automatyczne płukanie zwrotne zgodnie
z ustawionym programem lub tryb ręcznego płukania, włączanie-wyłączanie pompy, filtrowanie, płukanie. Możliwość
ustawienia czasu płukania zwrotnego i płukania powtórnego,
tryb ręczny - tryb automatyczny dla pompy filtrującej. Kształtny, stabilny korpus z tworzywa z końcówkami zabezpieczającymi i przezroczystą pokrywą, dającą możliwość kontroli
zegara.
BaduTronik 2002 zawór 1 ½" kod 200880
zawór 2"
kod 200885

Skrzynia filtra CeJotka
Do szybkiego montażu w ziemi. Dostarczana
bez podłączeń i wyposażenia. Estetyczna
i trwała pokrywa.
Wymiary: dł. 1375 x szer. 1197 x wys. 1131 mm
kod 374185
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