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Měřicí systém MAGIC XBC
elegantní řešení pro Váš bazén



je kompaktní systém sdru ující v echny potřebné funkce pro měření
a řízení kvality bazénové vody.

ž š

Měřicím systémem GRYF MAGIC XBC

Dopřejte si kvalitní průrzračnou bazénovou vodu
odpovídající  kritériům vyhlá ky MZ Rš Č

• Měření a úprava pH
• Měření a dávkování aktivního chlóru

Měření celkového vázaného chlóru
• Měření REDOX potenciálu
• Měření teploty vč. možnosti řízení ohřevu
• Automatické udr ování koncentrace rozpu těného chloridu sodného
(v

ž š
bazénech se slanou vodou)

*
•

)

*)
Pro dávkování aktivního chlóru je standardně automaticky dávkován chlornan

sodný (NaClO). U slané bazénové vody je dávkování prováděno řízením elektrolýzy.
Měřicí systém mů e řídit i jiné dezinfek ní systémy, např. ozón, chlordioxid (ClO ).ž č 2

• Jedním zařízením jsou sledovány a upravovány všechny
fyzikální a chemické parametry bazénové vody.

• Měřené veličiny jsou zobrazeny na běžném  nebo průmyslovém PC.

• Na jednom terminálu lze provozovat více měřicích systémů
(řízení více bazénů s rozdílnými parametry vody současně).

• Měřené hodnoty jsou zaznamenávány v reálném ase do paměti PC,
uložená data je možné zobrazit v tabulce nebo v grafu.

č

• Systém je vybaven signalizací překro ení limitních stavů, vč. možnosti
zaslání varovné SMS zprávy.

č

• Zařízení lze umístit na pracovní stůl dozoru technologie nebo do
rozvaděče v prostoru technologie.

• Pomocí lokální počítačové sítě nebo internetu lze provádět
vzdálený dohled z jiného počítače



Automatická úprava bazénové
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Běžná bazénová voda

USB

p
H

C
l 2

O
R

P

N
aC

l (
vo

d
iv

o
st

)

Rízení
dávkovacích čerpadel,

N
á

to
k

Měřicí jímky

Výtok

Průmyslové PC

Interface

Slaná bazénová vody
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Nabízíme Vám

REALIZACI nabízené technologie ve velmi krátkém čase

MONTÁŽ technologie do stávajícího sytému bez nutnosti
přerušení  provozu

ZDARMA

- návrh technologie úpravy vody Vašeho bazénu
přizpůsobený Vašim potřebám a stávajícímu vybavení

- návrh kompletní technologie nového bazénu včetně
filtrace, dezinfekce a regulace teploty

- zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci
včetně výpočtu provozních nákladů

SERVIS technologie - pravidelný, záruční i pozáruční

ZÁRUKU parametrů upravené bazénové vody odpovídající
vyhlášce MZ ČR

Přejeme  spokojenost  Vašim návštěvníkům

MADE IN EU
Product of

the Czech Republic
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