
520401

• Ovládací systém Zodiac AquaLink • Control system Zodiac AquaLink

Technické specifikace | Technical specification
Komunikační rozhraní
Connection domestic internet network Wi-Fi / RS485

Výstup
Output

4 relé 0-25A s možností napojení: filtrace, zastřešení, světel, dalších typů čerpadel, zahradních světel. 1. relé je určeno
pro filtr.čerpadlo (jednorychlostní, dvourychlostní, variabil. otáčky)
4 relays 0-25A with possibility of connection: filtration, pool cover, lights, garder lights and other devices. 1.relay suitable
for filtration pump 1 speep, 2 speed and variable speed

Beznapěťový kontakt pro ohřev bazénu 1. svorka dálkového ovládání T.Č, 2. do série s průtokovým čidlem
Dry contact for pool heater 1. terminal for heater remote control, 2. to serie with heater flow switch

Svorka pro komunikaci RS485 s TRi Expert a anténou Wi-Fi. Pro připojení více jak 1 zařízení přes svorky RS485 je třeba
připojit kartu „Multiplex board“. Např. pro připojení filtr. čerpadla Zodiac Flo – PRO
RS485 terminal for TRi Expert and antena. For connection more than one device, use Multiplex card.

Vstup
Input

Senzor teploty vody, vzduchu a solárního ohřevu (volitelně)
Water, air and solar temperature sensor

Možnosti ovládání
Possible user interfaces

Ovládací panel AquaLink (odejmutelný) , Smartphone, PC nebo MAC
Removable AquaLink control panel, Smartphone, PC or MAC

Displej
LCD screen

10 řádkový podsvícený, menu v 8 jazycích (EN, DE, FR….ne CZ)
10 line back lite LCD screen, menu (8 languages: FR, EN,ES,DE,IT,NT,PT,AF)

Krytí IP
IP coverage IP55

Rozměry (šxvxh)
Control unit dimensions (WxHxD) 37 x 30 x 14 cm

Cena

• Kompatibilní s veškerými bazénovými komponenty bez ohledu na
výrobce

• Nová anténa – párování s Wi-Fi bez PC (pouze pomocí smartphonu),
nebo pomocí tlačítka WPS

• Komunikace s veškerými typy smartphonů
• Plně kompatibilní s novým filtračním čerpadlem Zodiac Flo Pro (VSP)
• Možnost komunikace s inteligentními domy

• Compatible with all standard swiming pool equipment
• New antena – pair with Wi-Fi without PC (only with smartphone), 

or with WPS button
• Connectivity with all smartphone applications
• Full compatible with new Flo PRO filtration pump
• Possible comunicate with smart house systems

Příslušenství | Accessories cena Kč €

520401 D Ovládací systém Zodiac AquaLink
Control system Zodiac AquaLink 29 084,-

WR0570200 B Přídavná elektronická karta k AquaLink Multiplex board
Multiplexed interface card 3 014,-

WR0570100 B Teplotní sensor, voda, solar
Water, sun temperature sensor 3 505,-

186

Inteligentní řízení a kontrola bazénů
Intelligent control system for pools
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