
Watercom

Het eerste zwembad- en 
spa-management 

compactsysteem ter wereld!

Zwembadmanagementsystemen veroveren 
de zwembadmarkt. De vele voordelen van 
deze "meedenkende computer" spreken 
voor zich: een zorgeloos gebruik, individuele 
waterbehandeling, klantspecifi eke installatiebesturing, 
energiebesparingsprogramma, integratie van 
regeneratieve energie, besturing van attracties, 
eenvoudige bediening en nog veel meer!

Nu zijn er nog een paar extra goede redenen. In het 
Watercom compactsysteem is alles wat bij moderne 
zwembadtechniek hoort aanwezig in een ideaal op 
elkaar afgestemde en voorgemonteerde installatie: 
plaatsbesparend, overzichtelijk, bedienings- en 
onderhoudsvriendelijk.  Daarbij is het bijzonder goed, 
dat het ingewikkeld samenstellen van een systeem tot 
het verleden behoort.

Genieten van het beste water!

Ecologisch
en economisch

Op afstand bedienbaar via 
smartphone, tablet enzovoort.

Comfortabel
en uitbreidbaar

Plaatsbesparend

meten  regelen  doseren  fl occuleren  fi lteren  bewaken  informeren  optimaliseren

0,40 mg/l

pH 7,20

28 °C

Parameter

Zwembad

Afdekking

Extern

Licht 1

Licht 2

Licht 3

Vrij chloor

pH-waarde

Temperatuur



Desinfectie met 
(case)

di za zo ma

Daadwerkelijke 
desinfectiebehoefte

Op de behoefte gerichte desinfectie met

di wo do vr za zo ma diwo do vr
2014

 dinotec GmbH
Water and Pool Technology
Spessartstraße 7
D-63477 Maintal
Telefoon: +49 6109-6011-0
Fax: +49 6109-6011-90
E-mail:  mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

Één systeem - aan alles gedacht
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Watercom dinotecNET+ ready systeemcomponenten:

• dinotecNET+ ready:
• Bediening, kleuren-TouchPanel 5,7" in systeembehuizing
• Meetmodule voor chloor/Poolcare, Rx, pH, temperatuur en meetwaterbewaking
• Besturingsmodule voor zwembad- en spa-management
• „universal fm“ met elektrodenset, temperatuursensor PT 1000 en toebehoren 
• Slangdoseerpompen dinodos Start LEVEL BUS 0 – 11.000 ml/h inclusief aanzuiglansen, 

niveaucontrole en toebehoren
• Indien gewenst als uitvoering met extern TouchPanel

• Motorbesturingseenheid MC40 voor fi lterpomp 230 en 400 V 
• De fi lterhouder SENATOR S 610 mm
• Speck fi ltercirculatiepomp 90/13 230 of 400 V
• Automatische terugspoeleenheid meet Besgo - stangenventiel
• Doseerstation fl occulant
• Watercom montage-eenheid
• Af fabriek gemonteerd, bekabeld en getest

Opties:

• Datatransmissie naar vaste net
• DeviceControl voor besturing van attracties
• Warmtewisselaarset
• dinUV PREVENT resp. dinUV CLEAR
• din-o-zon K2
• Besturing stuwwatertank
• Meetwaterpomp
• Filtermateriaal

Het systeem wordt intuïtief bediend via het TouchPanel. Alle 
belangrijke parameters kunnen in één oogopslag worden 
overzien. Een signaallichtsysteem signaleert meldingen.

Het eerste zwembad- en spa-management compactsysteem ter wereld!

Genieten van het beste water!

dinotec START LEVER BUS slangdoseerpompen staan 
voor nauwkeurig doseren en een lange levensduur van de 
stappenmotor. De clou: de niveaus in de containers worden 
continu gemeten en gemeld.

Vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden!  05/2015

U heeft de keuze: waterbehandeling met chloor of met 
actief zuurstof. De meetcelsystemen van dinotec staan voor 
nauwkeurigheid en de beste waterkwaliteit!


