FILTROS & BOMBAS

iQpump
BOMBA CONECTADA
PARA UM CONTROLO
INTUITIVO A
PARTIR DO SEU
SMARTPHONE

1 C
 ONTROLO À DISTÂNCIA,

EM QUALQUER LUGAR E A QUALQUER HORA

Controle a sua bomba FloPro™ VS a partir do seu smarphone com a
App iAquaLink™: ligue, desligue e programe a sua bomba a qualquer
momento sem necessidade de se deslocar ao local técnico.

iAQUALINK TM
iAQUALINK
READY
READY
TM

2 CONFIGURAÇÃO FÁCIL
Basta aceder à bomba e programar a velocidade e os horários de
funcionamento que necessita, mesmo sem acesso à internet (modo
Wi-Fi directo).

EASY
CONFIGURAÇÃO
CONFIGURATION
FÁCIL

3 eficiÊncia energética optimizada
Pode programar a sua bomba FloPro™ VS ajustando o consumo de
energia às necessidades da piscina (velocidades baixas, arranque em
horas de pico).

iQpump É UM sistema que conecta
A bomba FloPro™ VS a
UM smartphone.

ECO
AMIGO
FRIENDLY

DO AMBIENTE

e 1€ al día

matización de Zodiac®.
NOVIDADE 2018
manera sencilla,
vas a perder?
Sistema exclusivo que permite conectar fácilmente
a sua FloPro™ VS a um smartphone.

346 €
616 €
962 €

APISCINAS
cesso Wi-Fi à distância através da App gratuita
tm
.
iAqualink
6x3

8x4

10 x 5

Interface de utilizador na unidade iQPUMP que

200 €

6x3
facilita
a manutenção.

356 €

8x4
Compatível
com todas as bombas FloPro™VS

557 €

10 x 5
(Também
para modelos já instalados).

546 €

8x4

854 €

10 x 5

179 €

6x3

318 €

8x4

497 €

10 x 5

211 €

6x3

375 €

8x4

587 €

10 x 5

126 €

6x3

224 €

8x4

351 €

10 x 5

Interface utilizador
móvel

Aplicação iAquaLink™ disponível para
Android™, Apple® ou tablets.

Conectividade Wi-Fi

Índice de proteção

configuração avançada.

6x3

Painel de controlo da unidade iQPUMP no local

Alcance Wi-Fi

Acesso Wi-Fi directo para a sua instalação e

307 €

Interface utilizador
fixa

Modos de
funcionamento

OS +
Consumo

Características técnicas

Alimentação

Interruptor
vermelho
PRETO
AMARELO
VERDE

A

ca en Zona suave.
Mayo a Septiembre.
4,42 kW.

166 €
414 €
650 €
710 €
917 €

Faça download da App iAquaLink™:
Disponível em

Disponível em
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Wi-Fi 802.11b/g/n/ac *
Até 150 m **
IPX4
Conectado à FloPro™ VS
(cabo RS485 incluído)

* Em alguns routers ou caixas de Internet, pode ser necessária uma configuração de canal
Wi-Fi diferente.
** Alcance máximo sem obstáculos (paredes, muros, paredes com estrutura de ferro etc.).
Em alguns casos, pode ser necessário um dispositivo de extensão de Wi-Fi.

mín.

mín.

Local (através do painel de controlo da unidade),
Wi-Fi Directo (para instalação e configuração
avançada), Wi-Fi (controlo remoto)

