
Magnezium je mimořádně prospěšný prvek z přírody

Voda v bazénu ošetřovaná systémem MagnaPool® iQ je mimo-
řádně šetrná k pokožce, nedráždí oči a dosahuje maximální čis-
toty díky přírodnímu flokulantu.
Má léčebné účinky na citlivou pleť a všechny kožní problémy. Hoř-
čík pomáhá detoxikovat jak pokožku, tak tělo od nečistot a udr-
žuje pokožku jemnou, hladkou a zdravou. Pomáhá zmírňovat
tělesné potíže, podporuje zdravý spánkový cyklus, uvolňuje stres
a úzkost, poskytuje energii svalům a omlazuje tělo. Minerály MagnaPool™ Filtrační sklo Crystal Clear



Jak MagnaPool® iQ funguje?
Systém MagnaPool® iQ pracuje stejně jako ostatní zařízení pro úpravu slané vody
s tím rozdílem, že namísto soli jsou použity minerály magnezia, které jsou 
získávány z moře a obsahují chlorid hořečnatý MgCl2. Minerály magnezia obsa-
hují magneziové mléko, které funguje jako přírodní flokulant. Výsledkem je křiš-
ťálově čistá voda.

Proč zvolit úpravu vody MagnaPool® iQ?
Automatickou jednotku pro úpravu slané vody MagnaPool® iQ lze rozšířit o modul
pH Link pro měření a dávkování pH a procentuelní výrobu chlóru nebo o modul
Dual Link pro měření a dávkování pH a měření ORP. Navíc lze připojit filtrační čer-
padlo a až další dva přidružené systémy jako např. světla, atrakci apod. Všechny
parametry a přidružené systémy je možné sledovat přes internet v aplikaci iAqua-
Link.

Křivka poklesu vázaného chloru
oproti slané vodě
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ChlorinationOM

MagnaPool™

Model MagnaPool® iQ 10 MagnaPool® iQ 18 MagnaPool® iQ 25 MagnaPool® iQ 35

Produkce chlóru 10 g/h 18 g/h 25 g/h 35 g/h

Pro objem bazénu 15 – 40 m3 40 – 70 m3 70 – 100 m3 100 – 150 m3

Požadované množství minerálů 5 kg/m3 (4 minimum – 13 maximum)

Průtokové čidlo ano

Teplotní čidlo (voda) ano

Samočistící cela ano (nastavitelný interval)

Připojení vody DN 50/DN 63

Jazyk CZ, SK, EN, DE, HU ...

Objednací kódy 93171040 93171070 93171100 93171150

Technická specifikace

Přídavný modul pH Link pro měření a regulaci pH

Rozsah měření 0,0 – 12,0 pH

Přesnost měření 0,1 pH

Kalibrace ve 2 bodech – pH 4 a pH 7

• Objem bazénu 15 až 150 m3

(při filtrování 8 hodin denně)
• Produkce chlóru 10 až 35 g/hod

• Pro všechny typy povrchů a bazénů s pevným
potrubím o Ø 50 nebo 63 mm

• Může být dodatečně instalováno i do již
vybudovaných bazénů

Ovládejte zařízení MagnaPool® iQ na dálku pomocí
zabudovaného Wi-Fi modulu. 
Přes svůj chytrý telefon můžete ovládat Magna-
Pool® iQ a kontrolovat hodnoty pH a ORP v bazé-
nové vodě nebo spínat přidružené systémy.

Filtrační
čerpadlo

pH Link nebo Dual Link

Úprava
pH/chlor

Světla, ostatní vybavení
(chrlič, protiproud...) 

Přídavný modul Dual Link pro měření a regulaci pH a ORP

Rozsah měření pH 0,0 – 12,0 / Redox 100 – 1 000 mV

Přesnost měření pH 0,1 / Redox 10 mV

Kalibrace ve dvou bodech – pH 4 a pH 7 /
Redox 470 mV

Váš prodejce:

Dovozce pro Českou republiku Vágner Pool s.r.o.

www.zodiac-poolcare.com
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