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Jakich jeszcze dodatków do basenu Państwo potrzebują? Nie jest tego dużo i zależy od komfortu, jaki sobie Państwo 

życzą oraz od zasobności portfela. Państwa basen jest już gotowy. Filtr oczyszcza wodę i ma ona teraz kolor taki jaki 

Państwo sobie wyobrażali. Jest ogrzany przez słońce, wymiennik lub kolektor słoneczny. Potrzeba jeszcze jednak 

paru rzeczy, aby woda dalej lśniła w promieniach słońca, a dno i ściany basenu pozostały czyste. 

W dalszej części, w kilku zdaniach omówimy najważniejsze tematy.

Regularna pielęgnacja jest konieczna, aby basen właściwie spełniał swoje funkcje.

Ręczne odkurzacze dna

Urządzenie filtrujące nie jest w stanie zapobiec temu, aby na dno basenu nie opadały ziarna piasku, liście, zabawki 

itp. Za pomocą ręcznych odkurzaczy dna można sprawić, że dno znowu będzie czyste. Wąż ssący zakłada się na 

odkurzacz, a drugi koniec wtyka się do skimmera. Gdy filtr pracuje, następuje zasysanie wody przez odkurzacz. Za 

pomocą teleskopowej sztangi jeździ się powoli odkurzaczem po dnie i ścianach basenu, zbierając zanieczyszczenia. 

Odkurzacze występują w wielu postaciach i cenach.

Półautomatyczne odkurzacze dna

Są to urządzenia pozwalające na czyszczenie dna 

basenu bez udziału człowieka. Nie można jednak 

pozostawić ich podczas pracy bez kontroli. Są one 

podłączane do węża ssącego, którego koniec wtyka się 

do skimmera. Pracujący filtr ssie wodę przez odkurzacz, 

który samodzielnie, bez teleskopowej sztangi porusza 

się po dnie, zbierając zanieczyszczenia, które osadzają 

się na filtrze. Podczas pracy tych odkurzaczy, należy 

kontrolować ciśnienie filtra.

Automatyczne odkurzacze dna

To w pełni automatyczne urządzenia do czyszczenia 

basenu. Większość z nich czyści również ściany, ale nie 

jest to regułą. Każde z nich ma automatyczny program 

pracy, a niektóre mogą być również sterowane ręcznie 

przez pilota. Mają własny napęd i worek filtrujący, 

pozwalający na pracę niezależną od filtra basenowego. 

Zaletą jest również to, że wywołują one dodatkową 

cyrkulację wody w basenie. Automaty są najbardziej 

komfortowe ze wszystkich rodzajów odkurzaczy. 

Nie wymagają w trakcie pracy żadnej obsługi i kontroli.

Czyszczenie basenu i pielęgnacja wody



129

PIELĘGNACJA/CZYSZCZENIE

Pielęgnacja basenu z folią

Znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia przywierają do folii. Wapno tworzy twardą skorupę, a jej kolor zależy od 

obecności jonów metalu, twardości wody, wartości pH. Aby uniknąć osadów wapiennych, należy: stosować środki chlo-

rowe bez wapna (nie stosować podchlorynu wapna), ustawić wartość pH na odpowiednim poziomie, dodawać do  wody 

stabilizator twardości. Idealnym i uniwersalnym środkiem czyszczącym jest żel czyszczący, który usuwa każdy rodzaj 

zanieczyszczenia. Może być stosowany pod wodą i nad wodą. Stare osady wapienne można usunąć w następujący 

sposób: obniżyć lustro wody, osad zwilżyć kwaśnym środkiem czyszczącym, a po 15 minutach usunąć osad czystą 

szmatką i spłukać czystą wodą. Tłuste osady na wykładzinie basenu, na wysokości linii wody, mogą przybierać kolory 

brązowy, żółty, a nawet czarny. Wykładzinę foliową basenu na linii wody, należy czyścić regularnie gąbką przy pomocy 

żelu czyszczącego. W przypadku opornego brudu stosuje się produkty odłuszczające np. trichloretylen czy benzynę do 

mycia chemicznego. Przy czyszczeniu nie należy stosować silnych środków, mogących rozpuścić powłokę akrylową 

powierzchni folii basenowej. Gnijące liście, martwe owady itp. należy regularnie usuwać z basenu, gdyż mogą zabarwić 

wykładzinę foliową basenu. Metale w formie rdzy, manganu itp. zabarwiają wodę  w basenie. Dochodzi do osadzania 

się metali na ścianach basenu i na dnie. Osady te można usunąć kwaśnym środkiem czyszczącym. Metale w wodzie 

można usunąć zwiększając na krótko wartość pH do 9. Dodając flokulant po zwiększeniu wartości pH, można związać 

metale we flokulancie i oddzielić od wody za pomocą filtrów. Po tej operacji, filtr należy wyczyścić i przywrócić 

odpowiednią wartość pH wody.

Pielęgnacja wody

Wodę trzeba dezynfekować, aby utrzymać ją w czystości. Bezwzględnie potrzebują Państwo testera wody. Dzięki niemu, 

poprzez porównanie kolorów, ustala się wartość chloru (lub tlenu) i pH. Wartość pH jest bardzo ważna i musi wynosić 

od 7,2 do 7,6. Jeśli jest inna, należy zastosować środek podwyższający lub obniżający pH. Istnieje wiele modeli

testerów ręcznych i elektronicznych. Są one lepsze lub gorsze. Przy wyborze testera ręcznego, należy zwrócić uwagę 

na to, aby miał dwie komory do pomiaru, osobno na chlor (lub tlen) i pH. Najlepsze testery elektroniczne to urządzenia 

fotometryczne. Po zbadaniu wody testerem można przystąpić do pielęgnacji. Środki dezynfekcyjne działają przy

odpowiednim poziomie pH. Woda musi być dezynfekowana. Nawet najlepsze urządzenie filtrujące, nie uwolni wody 

od bakterii. Istnieją preparaty chlorowe i tlenowe. Chlor, który Państwu oferujemy nie jest najgorszym rozwiązaniem. 

Są to związki bezpieczne i skuteczne. Oczywiście nie wolno ich spożywać! Istnieją różne sposoby dezynfekcji wody:

mechaniczne (miksery), chlorowanie, lampy ultrafiletowe, aktywny tlen, flokowanie. Korzystne jest łączenie dwóch 

metod ze sobą. Wybór zależy od Państwa. Preparaty można dozować ręcznie lub za pomocą urządzeń 

automatycznych. Dozowanie ręczne środków w formie stałej odbywa się przez skimmer, bojkę pływającą w wodzie lub 

pojemnik założony na instalacji. Automatyczne urządzenia dozujące sterują, mierzą i kontrolują stan wody. 

Sprawdzana jest wartość pH i dezynfekcji. Jeżeli odbiega ona od wartości żądanej, włączane automatycznie jest 

dozowanie płynnych środków. Dozuje się je do rurociągu lub komory dozującej, na powrocie do basenu. Do basenów 

prywatnych montuje się automaty pH/Redox- chlor , a w halach także pH/aktywny tlen. Użycie pompy stale dozującej 

flokulant pozwala na zachowanie wody w krystalicznym stanie. W basenach publicznych, hotelowych, w ośrodkach 

wypoczynkowych montuje się automaty pH/wolny chlor w mg/l. Przydatna jest też dodatkowo mierzona wartość Redox.
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Akcesoria do basenu

Odkurzacz dna „Universal”

kod 54000
Odkurzacz dna „Universal”

kod 54003

Odkurzacz dna „Standard”

kod 54011

Odkurzacz 8 kołowy

kod 54008

Odkurzacz okrągły

kod 403115

Odkurzacz trójkątny

kod 54017

Odkurzacz przezroczysty

kod 54018

Odkurzacz Mini Venturi

kod 54029

Odkurzacz Maxi Venturi

kod 54028

Sztangi teleskopowe
długość do 3,6 m  kod 54050 
            do 4,8 m  kod 54052 

Sztangi teleskopowe

TEBAS do 3,6 m  54055

          do 4,8 m  54057

Wąż ssący 38 mm lub 32 mm

8 m kod 54061

10 m kod 54065

12 m kod 54067

15 m kod 54069

1

38 mm, rolka 100 mb 

kod 54030 

Zestaw akcesorii

kod 54005
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Akcesoria do basenu

Siatka z uchwytem 150 cm

kod 54027

Siatka z tworzywa

kod 54023

Siatka, rama z aluminium

kod 54020

Siatka denna z tworzywa

kod 54026

Siatka, rama

z aluminium kod 54025

Szczotka dł. 45 cm, lekka

kod 403113

Szczotka uchwyt 

aluminiowy kod 403150

Minibojka tab. 20 g

kod 53201

Termometr okrągły 

kod 53500 made in EU

Termometr prosty 25 cm

kod 53503

Termometr zestaw

kod 53542

Leżak wodny

kod 53850

Zestaw naprawczy

do folii kod 16070

Bojka duża tab. 200 g 

kod 53200
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Środki chemiczne do pielęgnacji wody

Wymogiem niezakłóconej przyjemności kąpieli w basenie jest higiena wody oraz wygląd elementów wyposażenia. Brak 

pielęgnacji wody i basenu prowadzi do zmętnienia wody i zabarwienia basenu. Zła jakość wody może prowadzić do 

podrażnień skóry i oczu, wystąpienia osadów i przebarwień ścian. Tylko optymalna pielęgnacja wody i fachowa obsługa 

basenu pozwoli należycie utrzymać basen w odpowiedniej higienie. 

Odpowiedni poziom pH to warunek działania środków uzdatniających wodę. Wartość pH (wykładnik wodorowy) to 

liczba wyrażająca stężenie jonów wodorowych w wodzie. Woda rozszczepia się na ujemne jony hydroksylowe (OH-) i 

dodatnie jony wodorowe (H+). Produkt stężenia H+ i OH- jest zawsze taki sam: (H+) x (OH-) = 10-14. Gdy obie 

koncentracje odpowiadają sobie (woda neutralna), otrzymujemy: (H+) = (OH-) = 10-7 lub pH = 7 (wartość pH jest 

ujemnym logarytmem koncentracji jonów wodorowych). Jeżeli do neutralnej wody dodamy odbiornik jonów 

wodorowych, to cząstka wody będzie reagować. Przykład: (H+) = 10-9 i (OH-) = 10-5 (pH = 9). Produkt (H+) x (OH-) to 

znowu 10-14. Woda jest teraz „zasadowa” lub „alkaliczna” (pH>7). W innym przypadku, gdy dodamy jony wodorowe 

(lub odbiornik jonów hydroksylowych), otrzymamy: (H+) = 10-3 i (OH-) = 10-11 (pH = 3). Także tu, produktem (H+) x 

(OH-) jest znowu 10-14. Teraz woda jest „kwaśna” (pH < 7).

Woda w basenie musi mieć wartość pH między 7,0-7,6. Aby utrzymać na właściwym poziomie wartość pH, stosujemy 

pH Minus do obniżania wartości pH w wodzie lub pH Plus do podwyższania wartości. Właściwe pH warunkuje dobre 

działanie innych środków chemicznych.

Co to jest wartość pH?

Regulatory wartości pH wody

pH minus i Plus       .

pH Minus 1,5 kg    kod 406201

               4,0 kg    kod 406204

               7,5 kg    kod 406208

                15 kg    kod 406210

 

pH Minus płynny  40 kg              410530

do automatycznego dozowania 

pH Plus granulat     3 kg                 406305

pH Plus płynny      35 kg                  410540

do automatycznego dozowania
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Środki chemiczne do pielęgnacji wody

Dezynfekcja wody basenowej ma na celu zatrzymanie mikrobiologicznej aktywności i zniszczenie mikroorganizmów.

Dezynfekcja nie oznacza sterylizacji, gdyż niektóre z organizmów mogą przeżyć w stanie nieaktywności np. tworząc 

przetrwalniki, które nie rosną i nie rozmnażają się, ale istnieją. Gdy warunki otoczenia staną się korzystne, przyjmą 

ponownie swój aktywny stan i mogą się szybko rozmnożyć. Dlatego dezynfekcja musi być prowadzona ciągle. 

Produkty stosowane są w stężeniu działającym szkodliwie na mikroorganizmy, nie zaś na ludzi. Normalne warunki dla

dobrej dezynfekcji to: 0,5 do 1,0 mg/l chloru, pH pomiędzy 7,0 a 7,6. W naszej ofercie znajdziecie Państwo tylko

najlepsze preparaty chlorowe w postaci dwu- i trójchloroizocyjanuratów. Mają dużą zawartość chloru i sprzedawane są 

w formie stałej, dzięki czemu są łatwe w użyciu. Wolno rozpuszczające się tabletki nadają się wyśmienicie do 

długotrwałej dezynfekcji basenu i nie wymagają ingerencji człowieka. Tabletki i granulaty nie powinny być wrzucane 

bezpośrednio do basenu. 

Quick chlor - granulat 

szybko rozpuszczalny, organiczny chlor 

w granulacie, do dezynfekcji wody. 
3Na 10 m   wody wystarcza 35 gramów.

granulat puszka 1 kg   kod 406601 

                        5 kg   kod 406608

Środki chlorowe

Quick chlor – tabletki

szybko rozpuszczalny, organiczny chlor 

w tabletkach 20g do dezynfekcji wody. 
3Na 10m  wystarcza 5 sztuk.

tabletki 1 kg kod   406501

5 kg             kod   406508

Maxi chlor – tabletki 

multifunkcyjny, wolno rozpuszczalny 

w tabletkach 200 g, do dezynfekcji wody. 

Utrzymuje w wodzie stały poziom chloru. 
31 tabletka na 30 m  wody. W składzie 

dodatkowo środki glonobójcze i substancje 

klarujące wodę. 

maxi chlor 1 kg    kod 406701 

                  5 kg   kod 406708

Mini-maxi chlor – tabletki

multifunkcyjny, wolno rozpuszczalny 

w tabletkach 20 g, do dezynfekcji wody. 

Utrzymuje w wodzie stały poziom chloru. 
31 tabletka na 2 m  wody. W składzie dodatkowo 

środki glonobójcze i substancje klarujące wodę

mini maxi 1 kg   406801

               5 kg   406808

Stabilizowany chlor płynny 

chlor płynny 35 kg 

do automatycznego dozowania   kod 410560
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Środki chemiczne do pielęgnacji wody

Środki bezchlorowe 

Aktywny tlen jest zbyt niestabilny, aby zagwarantować stałą dezynfekcję wody. Nadtlenek wodoru i nadsiarczan 

potasu to najbardziej znane formy źródeł aktywnego tlenu. Poziom tlenu powinien być uzupełniany w momencie, 

gdy jego poziom wynosi 35 mg/l. Dezynfekcja szokowa przeprowadzana jest przynajmniej 1 raz w miesiącu za 

pomocą tlenu w koncentracie lub chloru. Aktywny tlen ma tendencję do obniżania wartości pH, która musi się 

utrzymać na poziomie 7,2 i 7,6. Zawartość aktywnego tlenu można zmierzyć za pomocą tabletek DPD 4.

Aktywny tlen        .

Tabletki na bazie aktywnego tlenu. Przeznaczone do dezynfekcji wody. Redukują zawartość chloramin.

aktywny tlen, tabletki 20 g, 3 kg kod 410669

aktywny tlen, tabletki 200 g, 3 kg kod 410671

aktywny tlen, koncentrat, 1l 3/100m  kod 410667

aktywny tlen płynny 30 kg 

do automatycznego dozowania kod 410665

Preparaty usuwające zmętnienie wody

Środki flokujące służą utrzymaniu klarowności wody. Po przeprowadzonej dezynfekcji, dodaje się flokulant, który 

łączy pływające w wodzie drobiny w większe cząstki. Osadzają się wtedy one bez problemu na złożu piaskowym 

w filtrze. Z pomocą środków flokujących można usunąć, znajdujące się w wodzie metale i drobny patogenów. 

Należy na krótko zwiększyć wartość pH, dodać flokulant i oddzielić zanieczyszczenia od wody za pomocą filtrów. 

Po tej operacji filtr, należy wyczyścić i przywrócić odpowiednią wartość pH wody. Warto zamontować pompę 

dozującą, która stale będzie dozować środek flokujący w odpowiednio ustawionej ilości. 

Flockfix      . 

Woreczki z granulatem do profilaktycznego flokowania.  

Wkładany do skimmera lub koszyka pompy.

Flockfix 1 kg kod 407650 

Super Flock

Służy do interwencyjnego usuwania zmętnienia wody. 

Wlewany bezpośrednio do wody.

Super Flock 1 kg  kod 407601

                   5 kg   kod 407605

Flock płynny 30 kg   kod 410520 

do automatycznego dozowania 
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Winter fluid – płyn zimowy

Środek stosowany na zimę. Zapobiega zielenieniu 

się wody w przypadku ocieplenia w zimie.

                           kod

Winter fluid butelka 1 kg 407801 

Winter fluid kanister 5 kg 407802 

Preparaty glonobójcze

Glony do rozwoju potrzebują ciepłą wodę, światło słoneczne, dwutlenek węgla i pożywienie, którym są np. nitraty

z chloramin (chloru związanego), fosfaty z wody zasilającej basen lub wprowadzane przez kąpiących. W basenach

o dobrej cyrkulacji wody, dobrej filtracji, optymalnym flokowaniu i pH, można częściowo usunąć fosfaty, zabierając

w ten sposób glonom pokarm. W wodzie basenowej występują trzy rodzaje glonów. Najrzadziej występują glony 

brunatne. Tworzą na dnie basenu kolonie w postaci żółtobrązowego lub złocistego proszku. Ten rodzaj glonów jest 

najbardziej odporny na chlor, potrafi przeżyć i rozwijać się w wodzie zawierającej od 0,3 do 0,5 mg/l wolnego 

chloru. Następna grupa glonów to tzw. glony czarne (lub niebiesko-zielone), które osadzają się na ścianach basenów. 

Ich kolonie to plamy niedużej wielkości, składające się z wielu warstw glonów, rosnących jedna na drugiej. Poprzez 

chlorowanie, można zniszczyć zewnętrzną warstwę glonów, ale te pod spodem rozrastają się dalej i dlatego mówi 

się, że są dość odporne na chlor. Trzecia grupa glonów, najczęściej występująca, to glony zielone. Ten rodzaj glonów 

pływa w wodzie basenowej najpierw na powierzchni (wtedy nie są widoczne), o ich obecności w wodzie świadczą 

śliskie ściany basenów, potem zaczynają się osadzać w miejscach nasłonecznionych i tam, gdzie jest słaby obieg 

i ruch wody. W tym czasie gwałtownie wzrasta w wodzie basenowej zapotrzebowanie na chlor. Glony zielone można 

usunąć z wody basenowej poprzez chlorowanie szokowe około 3 mg/litr chloru aktywnego, glony brunatne poprzez 

odkurzanie basenu, glony czarne tylko poprzez szczotkowanie plam.

Aby zapobiec występowaniu glonów, należy regularnie stosować preparaty glonobójcze (zwiększając ich dawkę,

w miarę wzrostu temperatury powietrza i wody), utrzymywać wartość chloru i pH na właściwym poziomie.

Środki chemiczne do pielęgnacji wody

Alba Super 

Najlepszy, niepieniący preparat glono- i bakteriobójczy. 

Utrzymuje wodę w doskonałym stanie, nawet przy  

wysokich temperaturach powietrza. Działa  

natychmiast po zastosowaniu. 

Alba Super 1 kg      kod 406401 

                  2 kg     kod 406402   

                  5 kg     kod 406405

Algenex Super

Preparat glonobójczy. Ustępuje jakością Albie przy 

wysokich temperaturach >26 stopni nie daje sobie 

rady. Przeznaczony do profilaktycznego stosowania.

Algenex  1 kg    kod 406430

              2 kg    kod 406440

              5 kg    kod 406450
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Środki chemiczne do pielęgnacji wody

Płynne środki do automatycznego dozowania  

chlor płynny 35 kg kod 410560      pH Minus płynny 40 kg kod 410530

flock płynny 30 kg kod 410520        pH Plus płynny 35 kg kod 410540

aktywny tlen 30 kg kod 410665       tlen koncentrat szokowy kod 410667

Żel czyszczący

Uniwersalny żel do czyszczenia basenów. Przeznaczony do basenów foliowych i płytkowych. Czyści także pod wodą. 

Konsystencja w postaci żelu powoduje, że nie spływa on z gąbki podczas czyszczenia.

żel czyszczący 1 kg    kod 406101

Środki specjalne 

To produkty o specjalnym przeznaczeniu. Stabilizator zapobiega wytrącaniu wapnia i żelaza. Chlor STOP obniża 

poziom chloru w wodzie. Odpieniacz zapobiega powstawaniu piany.

stabilizator twardości 5 kg kod 410716      chlor STOP 5 kg kod 406630

stabilizator twardości 10 kg kod 410717   odpieniacz 1 kg kod 410720

Tester chloru i pH       . 

Aparat do określania wartości pH i wolnego

chloru w wodzie. Tabletki rozpuszczają się 

szybko i mają długą trwałość.

Tester aktywnego tlenu i pH

Aparat do określania wartości pH i aktywnego

tlenu w wodzie. Tabletki rozpuszczają się

szybko i mają długą trwałość.

tester chlor/pH                 kod 53100                              tester tlen/pH   kod 53120

tester chlor/ph economic   kod 53090

Tabletki do testera.

Szybko rozpuszczalne tabletki, używane w testerach  

Pakowane w folię aluminiową po 10 sztuk.

Tabletki do fotometrów

Szybko rozpuszczalne tabletki używane w fotometrach. 

Pakowane w folię aluminiową po 10 sztuk.

Fotometr MD

Aparat do precyzyjnego pomiaru fotometrycznego, sterowany mikroprocesorem 

z wyświetlaczem kwarcowym. Komplet z tabletkami, kuwetami i akcesoriami 

w wygodnej walizce. Zakres pomiaru: chlor (wolny, związany, całkowity), wartość 

pH, kwas cyjanurowy.

kod 413635

chlor DPD 1, 500 szt.         kod 413315 

pH Phenol Red, 500 szt.     kod 413415 

tlen DPD4 500 szt.             kod 413325

chlor DPD 3, 500 szt.         kod 413358

chlor DPD 1, 500 szt.       kod 413314

pH Phenol Red, 500 szt.   kod 413411

chlor DPD 3, 500 szt.       kod 413357
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Automaty dozujące

Urządzenie pomiarowo-dozujące Autodos 

Nowoczesny wygląd i zaawansowana, wysoka technologia tworzy wysoce inteligentne urządzenie Autodos.  

Zaprojektowano je w celu regulacji warunków panujących w wodzie basenowej. Urządzenia mierzące wolny chlor 

przeznaczone są do basenów publicznych. Zastosowana wysoka technologia pozwala na najlepszą jakość pracy, 

niezawodność i bezobsługową pracę. System jest wyposażony w 2 niezależne kanały do monitorowania chloru lub 

Redox i pH. Autodos reguluje poziom pH (poprzez dozowanie kwasu lub zasady) i chloru. Regulacja chloru następuje 

poprzez obniżenie poziomu chloru całkowitego i podniesienie zawartości wolnego chloru. Możliwe zamontowanie 

opcji do sterowania urządzeniem za pomocą komputera PC. Urządzenie dostarczane jest jako kompletny system bez 

pomp dozujących.

nazwa    kod 

Autodos M2  pH i wolny chlor z elektrodą PB200  416540

Autodos M2  pH i wolny chlor z elektrodą CLE3  416542

Autodos M2  pH/Redox,  416550

Autodos M3  pH/Redox i wolny chlor z elektrodą PB200 416560

Autodos M3  pH/Redox i wolny chlor z elektrodą CLE3  416562

nazwa  kod 

pompa dozująca membranowa 5l/h 25358  

wężykowa pompa dozująca 2 l/h  25360

pompa membranowa EFka150        25364

pompa membranowa EFka105        25366

Minimaster 

To zaawansowany technologicznie automat dozujący do basenów prywatnych. Automat MiniMaster oferuje ciągłe 

monitorowanie i automatyczne dozowanie, zapewniając najwyższe bezpieczeństwo wody w Twoim basenie! 

MiniMaster jest oparty na tej samej technologii, jak dobrze znane Autodosy. 

Z zainstalowanym MiniMasterem w swoim basenie, nigdy nie będziesz musiał się martwić o jakość wody - 

MiniMaster automatycznie o nią zadba!

Funkcje i zalety: stały pomiar pH i stężenia wolnego chloru, dwa cyfrowe regulatory oparte na technologii LED, 

prosta instalacja i obsługa, wbudowany prefiltr, elektroniczny przepływomierz, wygodny dostęp do kalibracji, 

oddzielne moduły dla każdej elektrody pomiarowej, automatyczne dozowanie środków chemicznych. 

Urządzenie dostarczane jest jako kompletny system bez pomp dozujących.

nazwa kod 

Minimaster ph/wolny chlor 416620
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Urządzenie dozujące Tebas CosmoDos ph/Rx - Przyszłość jest już teraz!

Nowoczesne, multifunkcjonalne urządzenie pomiarowo dozujące pH/Redox (chlor) Tebas CosmoDos to 

elektroniczny sterownik z kolorowym wyświetlaczem posiadający pełen zakres funkcji i możliwości: 

- pomiar i regulacja poziomu pH/Redox (chloru) 

- ustawienie czasu pracy pompy filtra 

- ustawienie i regulacja temperatury wody  

- ustawienie czasu włączenia oświetlenia 

- podłączenie modułu WIFI do kontroli i modyfikowania parametrów poprzez telefon, tablet, komputer

- montaż w innym pomieszczeniu na ramce wyświetlacza z 10 m kablem  

- możliwość podłączenia pomiaru wolnego chloru 

- 4 dodatkowe przekaźniki pomocnicze i 2 wyjścia cyfrowe

Swoboda wyboru elementów do skompletowania urządzenia i późniejsze doposażenie jest dodatkową zaletą.  

Tebas CosmoDos - sterownik z elektrodami i komorą, bez pomp dozujących kod 120000

Dodatki do Tebas CosmoDos   

moduł Wi-Fi do Tebas CosmoDos kod 1200002         ramka wyświetlacza kod 1200004

czujnik temperatury                     kod 1200006         czujnik przepływu     kod 14040

Pompy dozujące 

EFka105, maks.4 l/h        

kod 25366                      

EFka150 maks.10 l/h          

kod 25364                         

EFka106 maks.4 l/h   

regulacja wydaj. kod 25368

  FX mask.2 l/h kod 25360 PX  maks.5 l/h kod 25358
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Tebas-Economic pH/Rx EFka265

Gotowe do pracy, kompaktowe urządzenie pomiarowe 

i dozujące pH i Redox (chlor) w basenie. Komplet: pompy    

3 l/h, elektrodami, i elem. przyłączeniowymi. 

Tebas-Economic EFka300 

Kompaktowe urządzenie z elektrodą pH i Redox

lub wolnego chloru. Akrylowa komora pomiarowa,   

komplet elem. przyłączeniowych.

pH/Redox  kod 1236007

pH/chlor  kod 1236005

Economic pH/Rx  model EFka265   kod 1236003

Części zamienne do Economic EFka265: 

elektroda pH         kod 80092221

elektroda Redox    kod 81092221

wężyk pompy       kod 96000130

lanca ssaca          kod 416694

Elektrolizer soli Tebas CosmoDos

Nowoczesny, multifunkcjonalny elektrolizer soli Tebas CosmoDos to elektroniczny sterownik z kolorowym wyświetla-

czem, posiadający pełen zakres funkcji i możliwości: 

- samoczyszcząca komora 

- ustawienie czasu pracy pompy filtra

- pomiar i regulacja poziomu pH 

- ustawienie i regulacja temperatury wody  

- ustawienie czasu włączenia oświetlenia 

- podłączenie modułu WIFI do kontroli i modyfikowania 

   parametrów poprzez telefon, tablet, komputer

- montaż w innym miejscu wyświetlacza 

  w ramce 10 m kabla 

- pomiar i regulacja poziomu Redox (chloru) 

- 4 dodatkowe przekaźniki pomocnicze 

  i 2 wyjścia cyfrowe

Ogniwo elektrolityczne komory Tebas CosmoDos 

produkują chlor ze słonej wody, który eliminuje bakterie, 

wirusy i utlenia substancje organiczne obecne w wodzie. 

Po kilku godzinach ponownie przemienia się w sól. 
3Zalecany do basenu 65 m  ,16 g soli na 1 h.

 elektrolizer soli Tebas CosmoDos kod 1200010

Dodatki do Tebas ComoDos      .   

zestaw dozujący pH                    kod 1200012              elektroda kontroli zasolenia kod 1200014

zestaw kontroli Redox                 kod 1200016                czujnik temperatury kod 1200006

moduł Wi-Fi do Tebas CosmoDos kod 1200002               ramka wyświetlacza kod 1200004
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Kompaktowe urządzenie dezynfekujące basen poprzez wytwarzanie chloru 

z soli (NaCl), które charakteryzuje jakość, niezawodność i kompletność! 

Łatwe w uruchomieniu i montażu do instalacji, dzięki podłączeniom na 

wąż 32/38 m. Całość na wygodnej podstawie o wymiarach 47 x 36 cm. 

Elektrolizer soli TEBAS wyposażony jest w tytanowe elektrody, zegar czasu 

pracy oraz diody LED, wskaźnik poziomu soli, czujnik przepływu wody, 

funkcję samooczyszczenia, obudowa z ABS odporna na UV, kabel zasilający 

230V 4,5 metra, sygnalizacja niskiego i wysokiego poziomu soli, zakres pracy 

2700 - 3400 ppm, temp. pracy od 10 do 60 st. Celsjusza, zmiana biegunowości 

pracy co 2 godziny. Urządzenie musi być zamontowane w suchym pomieszczeniu.

Elektrolizer soli TEBAS

nazwa  kod

elektrolizer soli TEBAS 15 g Cl/h do basenu 
3prywatnego maks. 70 m . Zasilanie 230V 78775

Automaty dozujące

Elektrolizer soli z regulacją pH 

Idealne urządzenie do prywatnych basenów kąpielowych! Automatyczna regulacja poziomu pH to największa zaleta

elektrolizera soli Tecno, ale nie jedyna. Utrzymując optymalny poziom pH, zwiększa utlenianie oraz efektywność

dezynfekcji. Zapobiega korozji i osadom powierzchniowym. Elektrolizer Tecno to w pełni profesjonalne urządzenie 

wyposażone w alarm przepływu, skalę wydajności (%), przyciski zwiększenie i zmniejszenie wydajności, 

alarm zasolenia (wysoki/niski), wskaźniki samooczyszczania (bezpośrednie/odwrotna polaryzacja), przycisk 

kalibracji pH, przycisk programowania wartości zadanej pH, wskaźnik alarmu niskiego pH (<6.5), wskaźnik alarmu 

wysokiego pH (>8.5), wyświetlacz (pH wody i wartość zadana). Pomiar pH i pompa dozująca 4l/h w komplecie,

zasilanie 230V. Dobierz elektrolizer do swojej wielkości basenu.

nazwa   kod 
3TECNO-PH 7G 7g chloru/h do basenu maks. 25 m 78767
3TECNO-PH 12G 12g chloru/h do basenu maks. 50 m 78768
3TECNO-PH 21G 21g chloru/h do basenu maks. 80 m 78769 
3TECNO-PH 30G 30g chloru/h do basenu maks. 120 m 78770
3TECNO-PH 40G 40g chloru/h do basenu  maks. 160 m  78771

1

1

1

PIELĘGNACJA/CZYSZCZENIE
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Automat TEBAS Future pH/Rx

Mierzy wartość pH i Redox. Kompletne,

gotowe do podłączenia. Bez pomp dozujących.

Automat Eurodos pH/Rx 

Mierzy wartość pH i Redox. Elektrody pomiarowe

w komorze. Kompletne, gotowe do podłączenia.

Mechaniczna dezynfekcja

Montowany w układzie rurociągu przed i za filtrem mikser, mechanicznie dezynfekuje 

wodę. Woda w mikserze poddana jest kawitacji i wirowaniu z dużą prędkością, co 

zabija pasożyty, dzięki tworzeniu nano-pęcherzyków. Mikser przyczynia się do spadku 

potencjału w wodzie, co powoduje flokulację cząstek stałych i zwiększa Redox, a woda 

podlega samosterylizacji. Miksery produkowane są ze stali nierdzewnej do wody sło-

dkiej. Na zapytanie także z tytanu do wody słonej. Zasada doboru miksera dla pry-

watnych basenów: jeśli rurociągi ssące filtra = 63 mm to przed filtrem mikser DN 50 

z 2 płetwami, a za filtrem DN 50 z 3 płetwami.

mikser DN40=50 mm, GZ 1,5” montaż za filtrem          kod 148042

mikser DN40=50 mm, GZ 1,5” montaż przed filtrem     kod 148044

mikser DN 50=63 mm, GZ 2” montaż za filtrem            kod 148046

mikser DN 50=63 mm, GZ 2” montaż przed filtrem       kod 148048

Lampy ultrafioletowe UV-C

do dezynfekcji wody promieniami UV w procesie reakcji fotooksydacji. Lampę zakłada się na instalacji za filtrem. 
3Woda musi posiadać mętność nie większą niż 15 mg/dm . Proces bakteriobójczy trzeba wspomagać chlorem i regu-

lacją wartości pH. Zaletą lamp UV jest: niski koszt zakupu i eksploatacji, redukcja ilości chloru do 80%, skuteczne

niszczenie bakterii, żadnych problemów z oczami i reakcjami alergicznymi podczas kąpieli.

UV-C BUDGET 75 W, 230 V            VUV-C TECH 75 W, 230 V

kod 416575         kod 416576

części zamienne do Eurodos:
elektroda pH                kod 2211503
elektroda Redox           kod 2311503
wężyk pompy              kod 3026002

kod 1116000 kod 1236000
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EFka105, maks.4 l/h     

kod 25366                   

EFka150, maks.10 l/h     

kod 25364                   

EFka106, maks.4 l/h   

regulacja wydaj. kod 25368

FX maks.2 l/h kod 25360      PX  maks.5 l/h kod 25358   Cyfrowo sterowana  z pomiarem

EFka 110, max 1,8 l/h kod 25370

zestaw pomiaru pH kod 25372

zestaw pomiaru Redox kod 25374

Pompy dozujące

Dodatkowe i zamienne części  

komora elektrod 50/ 63mm x gw 
1/ " 2 kod 416636         komora elektrod GW 

3/ ” 8 kod 416638

wężyk wody pomiarowej 10 mm kod 8701000             wężyk dozujący 6 mm kod 8701001

zaślepka GZ 1/ "2                         kod 730020                złączka do elektrod     kod 416640

wtrysk GZ 3/ ”8  wtrysk GZ 3/ ”8  wtrysk GZ 1/  4" - 1/ " 2

kod 3121010                  kod 416634                     kod 416630

wtrysk GZ 1/ "2  kod 416632        nypel ssący ze zbiornika  kod 148072 lanca ssaca kod 416694
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Odkurzacze automatyczne Dolphin 

Dolphin to technologicznie zaawansowany i miły w eksploatacji, niezawodny pomocnik w utrzymaniu czystości 

basenu. Porusza się samodzielnie, pracując pod niskim napięciem 30 V. Rano wrzucasz go do wody, a po pracy 

wyciągasz z powrotem. Basen jest już gruntownie wyszorowany, dzięki wkładom filtrującym, zatrzymującym 

zabrudzenia. Wszystkie Dolphiny mają w komplecie wózek transportowy i zasilacz. Niektóre modele mogą być 

sterowane ręcznie za pomocą pilota. Ważne jest, aby dobrać właściwy model do posiadanego basenu. Odkurzacze 

Dolphin mogą pracować w wodzie o temperaturze do 34 stopni C i o zawartości soli do 0,5 mg/l.   

 – o wyborze decyduje rodzaj pokrycia wewnętrznej ściany basenu:

Szczotka PCW – do basenów foliowych, betonowych i poliestrowych

Szczotka Combi – do basenów z szorstką płytką lub śliską folią Alkorplan 3000 (mozaiki)

Szczotka Wonder – do basenów ze śliską płytką, mozaiką szklaną i stalowych

Rodzaje i przeznaczenie szczotek

Supreme M3 

Zalecany do basenów do 10 metrów długości. Czyści dno basenu i rogi. Zaprojektowany tak, aby zapewnić Wam 

godziny rozrywki spędzone w czystym i higienicznym basenie. M3 zapewni Ci: oszczędność wody i energii, 

pomoże zapobiec rozwojowi glonów i bakterii, zredukuje liczbę potrzebnych urządzeń czyszczących. 

Parametry Dolphin Supreme M3: czas pracy 3 godziny, długość kabla 17 m, klasa IP 54, moc wejściowa 230 V AC, 

moc wyjściowa 30 V DC. 

Dolphin Supreme M3 - cechy i zalety: 

- szczotkuje, szoruje, filtruje - worek zbiera kurz i brud

- efektywne czyszczenie, optymalne skanowanie zakresu basenu 

- autonomiczne urządzenie - nie wymaga żadnych instalacji

- mały, lekki i poręczny - łatwość utrzymania, konserwacji i naprawy

- niskie napięcie – niskie zużycie energii - omijanie przeszkód

- automatyczne wyłączenie odkurzacza po skończonej pracy 

- mechanizm ochrony silnika przy przeciążeniu lub braku wody 

- nadaje się do wewnętrznych basenów – 24 miesięczna gwarancja 

Dolphin SUPREME M3 ze szczotką Combi i stojakiem kod 55060

Dolphin Explorer New Standard

Nigdy nie przestaje pracować dla Ciebie. New Standard to dobrze pracujący robot, solidny, niezawodny i niedrogi 

członek rodziny Dolphin, słynny ze swojej mocnej konstrukcji, zdolności wspinania się po ścianach basenu oraz 

dokładnego czyszczenia. Jest niezastąpionym robotem przeszkolonym do utrzymania Twojego basenu w doskonałej 

czystości. Wyposażony w specjalny program samodzielnego, optymalnego skanowania basenu. Parametry Dolphin 

New Standard: czas pracy 2,5 godziny, długość kabla 18 metrów, zalecany do basenów o 12 metrowej długości, 

porowatość filtra 50 mikronów, wydajność pompy 17m3/h, napięcie silnika-30V DC, klasa IP 54, moc wejściowa 

230 V AC, moc wyjściowa 30V DC. Proces czyszczenia jest przyjazny środowisku i wymaga użycia mniejszej ilości 

chemii. Dostęp do filtra z góry obudowy

nazwa  kod

New Standard ze szczotką PCW i wózkiem 55072 

New Standard ze szczotką Combi i wózkiem 55073

New Standard  ze szczotką Wonder  i wózkiem 55074
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Odkurzacze automatyczne Dolphin 

Supreme 

Dolphin Supreme M4 i M5 jest znaczącym krokiem w robotyce czyszczenia basenu. Powstał w oparciu o wieloletnie 

doświadczenia. Supreme M4 i M5, dzięki zastosowaniu unikalnych, innowacyjnych funkcji, gotowy jest do podjęcia 

wszelkich ciężkich zadań przy czyszczeniu basenu, gwarantując jednocześnie niezawodne wyniki czyszczenia za 

każdym razem. Intensywne czyszczenie przyczynia się do eliminacji glonów i bakterii. Czyści podłogę, ściany i linię wody 

basenu. Supreme M5 jest wyposażony w pilota, umożliwiającego ręczne sterowanie i programowanie parametrów 

pracy. Parametry Dolphin Supreme: M4 czas pracy to 2,5 h, M5 to czas pracy 1,5 h, 2,5 h lub 3,5 h, długość kabla 20 
3metrów, do basenów o 12 metrowej długości, wydajność pompy 17 m /h, napięcie silnika 24 V DC, klasa IP 54, moc 

wejściowa 230 V AC,  moc wyjściowa 30 V DC.

Zalety i cechy Dolphin Supreme M4 i M5:

- wyposażony w 3 szczotki czyszczące i 3 filtry;  M5 jest wyposażony w pilota; zaawansowana technologia skanowania 

wielkości basenu, umożliwia optymalne czyszczenie w krótkim cyklu pracy; wyposażony w dodatkową szczotkę, powo-

dującą dwa razy bardziej efektywne czyszczenie; opatentowane górne otwarcie pokrywy filtra, pozwala na łatwe 

utrzymanie w czystości filtrów i wygodny dostęp do nich; opatentowany system czyszczenia Multi Filtration System (MFS): 

Ultra czyszczenie, Ultra dokładne czyszczenie i czyszczenie wiosenne; prosta droga przepływu wody, zapobiegającą 

wydostawaniu się zanieczyszczeń i zapewniająca szybkie odprowadzanie wody; regulowane pływaki zapewniają 

skanowanie różnych wymiarów basenów; automatyczny mechanizm ochrony silnika; silnik niskiego napięcia zapewnia 

minimalne zużycie energii; automatyczne wyłączenie po zakończeniu każdego cyklu.

Supreme M4

Supreme M5

nazwa   kod

Dolphin Supreme M4, szczotka PCW 55020

Dolphin Supreme M4, szczotka Wonder 55024

nazwa   kod

Dolphin Supreme M5, szczotka PCW 55040

Dolphin Supreme M5, szczotka Wonder 55044
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Odkurzacze automatyczne Dolphin 

PRO X2

Doprowadzony do perfekcji Dolphin Dynamic Pro X jest bardzo wytrzymałym, 

bardzo inteligentnym robotem do średniej wielkości basenów publicznych. 

Zbudowany według najnowszych technologii, posiada wzmocnione części, 

program samouczący, podwójny silnik oraz wskaźnik pełnego filtra. Posiada 

opatentowany obrotowy kabel, co zapobiega jego splątaniu. Bezprzewodowy 

pilot do manualnego programowania i sterowania pracą. Szeroki wybór 

programów czyszczenia i parametrów: czas pracy, długość basenu, wspinanie 

się po ścianach, rodzaj czyszczenia.  Szczotkuje, odkurza i filtruje podłogę, ściany 

i linię wody w mniej niż 8 godzin. Duży filtr zbiera brud, piach i pył. Parametry 

Dolphin Dynamic Pro X2: czas pracy 4 h,  6 h lub 8 h, długość  kabla 30 metrów, do 
3basenów publicznych o długości do 25 metrów, wydajność pompy 16 m /h, 

napięcie silnika 24 V DC, klasa IP 54, moc wejściowa 230 V AC, moc wyjściowa    

30 V DC.

nazwa    kod

Dolphin Dynamic Pro X2, szczotka COMBI 393013

Dolphin Dynamic Pro X2, szczotka Wonder 393014

Dolphin HYBRID podłączany do skimmera,

niezawodny - kod 55096

Dolphin S300i kod 55000

Nowoczesny, sterowany przez smartfona. 

Kabel 18 m. Do każdego rodzaju basenu.

 E10 kod 55008Dolphin

Zwinny i niezawodny, prosty w użyciu 

Kabel 10 m. Do każdego rodzaju basenu.
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ZŁĄCZKI ZAWORY RURY PCV

Dane techniczne

Materiał: złączki i rury wykonane są z wysokiej jakości nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) 

Wymiary: wykonano wg normy EN 1452

Test hydrauliczny: zgodny z UNE-EN 917 
0 Warunki pracy: złączki o średnicy 16-140 mm PN16 , rury PN10 – przy temperaturze 20 C

Skróty:

KW - klejone wewnątrz         KZ - klejone z zewnątrz

GW - gwint wewnątrz          GZ - gwint z zewnątrz

50 mm, wejście centralne

kod 658242 

50 mm, wejście boczne 

kod 658240

Rozdzielacz Rozdzielacz
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KW-GZ KW-GW  

KW-GW 

KW-KZ

KW-KW

KW-KW

KW-KW

KW-KW

kod kod

kod

kod

kod

kod

kod

kod

710155 

710163 

710020 

710025 

710032 

710040 

710050 

710063 

710075 

711020 

711025 

711032 

711040 

711050 

711063 

711075 

711090 

711095  

653020 

653025 

653032 

653040 

653050 

653063 

653075 

653090 

653110 

654020 

654025 

654032 

654040 

654050 

654063 

654075 

654090 

654110 

654140 

654160 

654225 

654226 

654228 

650550 

650563 

650020 

650025 

650032 

650040 

650050 

650063 

650075 

650090 

650110 

650140 

650160 

650225 

650227 

650228 

651020 

651025 

651032 

651040 

651050 

651063 

651075 

651090 

651110 

651140 

651160 

651225 

651227

651228 

150 mm x 1 / ”2

63 mm x 2”

120 mm x / ”2

325 mm x / ”4

32 mm x 1"
140 mm x 1 / ”4

150 mm x 1 / ”2

63 mm x 2"
175 mm x 2 / ”2

120 mm x / ”2
325 mm x / ”4

32 mm x 1"
140 mm x 1 / ”4
150 mm x 1 / ”2

63 mm x 2"
175 mm x 2 / ”2

90 mm x 3"

110 mm x 4"

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

140 mm

160 mm

225 mm

250 mm

315 mm

50 mm

63 mm

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

140 mm

160 mm

225 mm

250 mm

315 mm

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

140 mm

160 mm

225 mm

250 mm

315 mm

oKolano 90
oKolano 90

Mufa

oŁuk 90

Mufa
oKolano 90

oKolano 90

oKolano 45
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KW-KW

2 x KW-GW kod

kod

710420 

710425 

710432 

710440 

710450 

710463 

710460 

710465 

710470 

710475 

658020 

658025 

658032 

658040 

658050 

658063 

658075 

658090 

658110 

658140 

658160 

658225 

658227 

658228 

120 mm x / ”2

325 mm x / ”4

32 mm x 1"
140 mm x 1 / ”4

150 mm x 1 / ”2

63 mm x 2"
150 mm x / ”2

350 mm x / ”8

163 mm x / ”2

363 mm x / ”8

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

140 mm

160 mm

225 mm

250 mm

315 mm

oTrójnik 90

Trójnik

KW-KW

KW-GZ

KW-GZ

KW-GZ

KW-GW

kod

kod

kod

kod

kod

kod

655020 

655025 

655032 

655040 

655050 

655063 

655075 

655090 

655099 

711185 

711186 

711141

711144 

711147 

711151 

711152 

711163 

60905 

60906 

60805 

60806 

656163 

656164 

656165 

656166 

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

150 mm x 1 / ”2

63 mm x 2"

120 mm x / ”2

325 mm x / ”4

32 mm x 1"
140 mm x 1 / ”4

150 mm x 1 / ”2

63 mm x 2"

150 mm x 1 / ”2

63 mm x 2"

150 mm x 1 / ”2

63 mm x 2"

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

Śrubunek

Śrubunek z uszczelką

Śrubunek

Śrubunek metal - PCW

kod

kod

699438

730840

50-38 mm

138 mm x 1 / ”2

150 mm x 1 / ”2

przezroczysta

Złączka węża

Złączka węża

Śrubunek zbiornika

przelewowego

730842

KZ-GW kod

711615 

711620 

711625 

711632 

711640 

120 mm x / ”4
320 mm x / ”8
125 mm x / ”2
332 mm x / ”4

40 mm x 1"

Złączka redukcyjna
Śrubunek

GW –KW        kod
11 / ”2 - 50 mm 710950 

2” - 63 mm 710963
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KZ-KW kod

692010 

692015 

692016 

692017 

692020 

692023 

692024 

692025 

692030 

692035 

692040 

692043 

692045 

692049 

692050 

692053 

692054 

692055 

692056 

692064 

692065 

692066 

692075 

692076 

692077 

692078 

692080 

692081 

692083 

25-20 mm

32-25 mm

40-20 mm

40-25 mm

40-32 mm

50-20 mm

50-25 mm

50-32 mm

50-40 mm

63-40 mm

63-50 mm

75-50 mm

75-63 mm

90-63 mm

90-75 mm

110-63 mm

110-75 mm

110-90 mm

125-110 mm

140-90 mm

140-110 mm

140-125 mm

160-140 mm

200-160 mm

225-110 mm

225-140 mm

225-160 mm

225-200 mm

250-225 mm

Redukcja krótka

KZ-GZ

KW-GZ

kod

kod

715020 

715025 

715032 

715041 

715042 

715052 

715062 

715065 

715720 

715721 

715731 

715741 

715751 

715752 

715755 

715761 

715765 

715767 

715775 

 715777 

715778 

715781 

715785 

120 mm x / ”2

325 mm x / ”4

32 mm x 1"
40 mm x 1"

140 mm x 1 / ”4

150 mm x 1 / ”2

163 mm x 1 / ”2

63 mm x 2"

120 mm x / ”2

325 mm x / ”4

32 mm x 1"
140 mm x 1 / ”4

150 mm x 1 / ”4

150 mm x 1 / ”2

50 mm x 2"
163 mm x 1 / ”2

63 mm x 2"
163 mm x 2 / ”2

75 mm x 2"
175 mm x 2 / ”2

75 mm x 3"
90 mm x 3"
110 mm x 4"

Nypel przejściowy

Nypel mufowy

KW

GZ

GW

kod

kod

kod

kodśrednica

kodrura x GW

686020 

686025 

686032 

686040 

686050 

686063 

686075 

686090 

686110 

730016 

730020 

730025 

730032 

730050 

730063 

730250 

730263 

62586 

62588 

656350 

656363 

656375 

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

3/ ”8

1/ ”2

3/ ”4

1"
11 / ”2

2"

11 / ”2

2"

11 / ”2

2 “

150 mm x / ”2
163 mm x / ”2
175 mm x / ”2

Zaślepka klejona

Zaślepka

Nakrętka

Zaślepka gumowa

Opaska redukcyjna
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kod

kod

kod

kod

kod

717063 

717075 

717090 

717110 

717125 

717140 

717160 

717225 

717227 

718063 

718075 

718090 

718110 

718125 

718140 

718160 

718225 

718227 

720063 

720075 

720090 

720110 

720140 

720160 

720225 

720227 

732203

732205 

732210 

732215 

732220 

732225 

732230 

732235 

732669 

732670 

732671 

732672 

732673 

732674 

732676 

732678 

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

125 mm

140 mm

160 mm

225 mm

250 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

125 mm

140 mm

160 mm

225 mm

250 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

140 mm

160 mm

225 mm

250 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

140 mm

160 mm

225 mm

250 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

140 mm

160 mm

225 mm

250 mm

Tuleja okrągła

Kołnierz

Uszczelka płaska

Zawór klapowy

Klapa zwrotna

KW-KW

KW-KW

KW-KW

3 x KW

kod

kod

kod

kod

kod kod

732020 

732025 

732032 

732040 

732050 

732063 

732075 

732090 

732110 

730910 

730920 

730925 

730930 

730935 

732315 

732316 

732355 

732356 

1272050

1272063

732260 

732520 

732525 

732532 

732540 

732550 

732563 

732575 

732590 

732650 

732663 

732665 

732667 

732520 

732525 

732532 

732540 

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

50 mm, 230 V

63 mm, 230 V

50 mm, 24 V

63 mm, 24 V

50 mm PROFI

60 mm PROFI

50 mm

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

Zawór kulowy

Złączka klarowna

Zawór motorowy

Zawór zwrotny

KW-KW 

Zawór trójdrogowy klejony
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kod

kod

kod

kod

kod

kod

745050 

745063 

745075 

745090 

745110 

750005 

750010 

750020 

750025 

750115 

750120 

070040 

740020 

740025 

740032 

740040 

740050 

740063 

740075 

740090 

740110 

 740140 

 740160 

 

618010 

618060 

741050 

741063 

741075

741090

741095 

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

125 g

250 g

500 g

1000 g

125 ml

1 litr

1 litr

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm 

110 mm

140 mm

160 mm

125 g

1000 g

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

klej 

Uchwyt rury

Klej do rur PCW Tangit

Rozpuszczalnik do rur

Klej do rur PCW

Rury elastyczne

Rura PCW klejona

kod

kod

kod

kod

kod

kod

61550 

61551 

61555 

61556 

61560 

61561 

61562 

61590 

61591 

61565 

61566 

61570 

61571 

61575 

61576 

61580 

61581 

50 mm KZ

63 mm KZ

50 mm KW

63 mm KW

150 mm x GZ 1 / ” 2

uszczelka

50 mm x GZ 2" 

uszczelka

63 mm x GZ 2" 

uszczelka
150 mm x GW 1 / ”2

63 mm x GW 2”

 50 mm KW

 63 mm KW

 2 x 50 mm KW

 2 x 63 mm KW

 2 x 50 mm KW

 2 x 63 mm KW

 3 x rura elast. 50 mm

 3 x rura elast. 63 mm

Specjalne złączki do rur elastycznych

Śrubunek zaciskowy

Śrubunek zaciskowy z gwintem

Kolano zaciskowe

Kolano zaciskowe

Trójnik zaciskowy

Trójnik zaciskowy


