
Çevre için Elektronik

Merkez:
Autovía Sevilla-Málaga A92, km.6,5
41500 - Alcalá de Guadaíra - SEVILLA - 
Spain Tel.: +34 954 999 900
Fax: +34 954 259 360/70

www.toscano.es
info@toscano.es

Yüzme 
havuzunu 

kontrol etmek 
için yeni bir yol

APP

Standart modeller

Seçenekler

Radyo kontrol sistemleriDüşük seviye kontrolü

Diğer modeller için lütfen sorunuz

ECO-POOL-230
ECO-POOL-230-D

ECO-POOL-400
ECO-POOL-400-D

ECO-POOL-
230-T100

ECO-POOL-
230-T300

Gerilim (V) 230 400 230 230

Akım (A) 0,5-14 0,5-16 0,5-14 0,5-14

RCCB 230-D model 400-D model - -

Trafo - - 100W 300W

Bağlantı



Bağlantı

Sadece bir ekipman

Kurulmaya hazır

Düşük maliyet

Envanter azaltma

Ortam 
sıcaklığı 

sensörü girişi

Spot besleme 
çıkışı

Pompa kaynağı 
direkt çıkış

230V Güç
Girişi

> Filtrasyon zaman 
programlama 1

> Filtrasyon zaman 
programlama 2

> Pompa AÇIK

> Aydınlatma zamanı 
programlama

> Yardımcı çıkış

> Zaman ayarı

> Alarm

Programlanabilir 
yardımcı çıkış
(alarm, düşük 
akım, dozaj 

pompaları, temizlik 
robotu, vb.)

İki harici kontrol girişi:
  - Aydınlatma (açma/kapama) ve RGB
  - Pompa (açma/kapama)   
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Özellikler
Güç kaynağı 230Vac - 50/60Hz

LED pilotlar
Filtrasyon programları 1/2, Pompa 

AÇIK, Aydınlatma programı, 
Yardımcı çıkış, Tarih, Alarm

Korumalar Aşırı yük, eksik yük ve Faz 
kaybı (sadece 3-faz pompalar)

Görüntülenen 
bilgiler (4 basamaklı 

LED ekran)

Mevcut zaman, Filtrasyon 
programlama 1/2, Aydınlatma 
programlama, Yardımcı çıkış 

durumu, alarmlar 

Pompa çıkışı 1-fazda 14A (kontaktör ile 
1/3 şamasında 26A kadar)

Spot Çıkışı 5A maksimum

Yardımcı çıkış Votlajsız (maksimum 
250V / 5A)

Maksimum akım ayarı Otomatik ayar (7 s trip)

Minimum akım ayarı Otomatik ayar (20 s 
gecikmeyle başlayan 4 s trip)

Maksimum uç kesit 4mm² (güç) / 2,5mm² 
(kontrol)

Genişlik / Ağırlık / IP / 
Sıcaklık

3 modül (52,5mm) / 240g / 
IP20 / -10 ... + 55ºC
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ECO- YÜZME HAVUZU 
-HAVUZ KONTROL VE 
KORUMA PANELİ
> Çok basit ve sezgisel kurulum ve 
işletim.
> Pompanın Dijital koruma ve 
kontrolü
> Güç rezervi ile entegre dijital saat
> Tek fazlı veya üç fazlı pompalar 
için geçerlidir.
> Filtrasyon için iki zamanlı 
programlayıcılar ve aydınlatma için 
tek zamanlı programlayıcı,  tamamen 
bağımsız.
> Dahili motor aşırı yük ve eksik yük 
otomatik ayarı ile termik koruma.
> Spot harici açma-kapama kontrolü 
ve alan değişim fonksiyonu (RGB).
> Pompanın harici açma/kapama 
kontrolü.
> Manuel modda pompa zorlayıcı 
Başlatma/ Durdurma.
> Entegre don koruması (sensör 
dahil değildir).
> Programlanabilir Yardımcı çıkış 
(ana alarm, düşük akım veya kuru 
çalışma, temizlik robotu, dozlama 
pompaları, elektrolizör, UV lambaları, 
ısı pompası, vb).
> Bluetooth iletişimi üzerinden radyo 
frekans kontrol sistemleri ve akıllı 
telefonlar ile uyumlu.
> Pompa çalışması verileri (toplam 
çalışma saatleri ve çalışma sayısı) 
depolanması.




