
AquaLink TRi®

Eenvoudige en intelligente zwembaddomotica

Scan de code en ontdek 
een eenvoudige manier 
om uw zwembad vanop 

afstand te beheren.

ZWEMBADDOMOTICA
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www.zodiac-poolcare.be

Creëer een programma waarmee u uw 
warmtepomp en reinigingsrobot kunt 
bedienen vanaf uw kantoor bijvoorbeeld. 
Zo is uw zwembad steeds schoon en op 
temperatuur wanneer u thuiskomt! 

* Gratis app verkrijgbaar voor iOS-smartphones (App Store), Android-smartphones 
(Google Play) en HTML5-compatibele smartphones (aanraakscherm). 

LIJST MET COMPATIBELE VOORZIENINGEN: warmtepompen, filterpompen, 
zwembad- en tuinverlichting, reinigingsrobots, waterval, tegenstroomfunctie, 
automatische waterbehandeling, uitrusting voor balneotherapie, enz.

Voor alle andere uitrusting kunt u terecht bij uw verkoper. 

Gebruiksvriendelijk
Met AquaLink TRi® kunt u alle functies van uw zwembad 
beheren, programmeren en bedienen volgens uw eigen wensen 
en gewoonten.

Programmeer uw scenario's en bevrijd uzelf van de dagelijkse 
repetitieve taken: behandeling van het water, reiniging, enz.

Resultaat: u beheert uw zwembad vanop afstand, waar en 
wanneer u dat wenst.

Tips

Uw zwembad gehoorzaamt 
u altijd en overal
U kunt alle uitrusting van uw zwembad (van Zodiac® of andere 
merken) aansluiten op uw AquaLink TRi®-systeem (filtering, 
waterbehandeling, verwarming, verlichting, reiniging, 
wateranimatie, enz.) om ze vervolgens heel eenvoudig te 
beheren.

KENMERKEN
iAquaLink™ maakt het mogelijk om tot vier standaardsystemen en verscheidene 
iAquaLink™-compatibele voorzieningen aan te sturen:

Standaardbediening  
(in- en uitschakelen en 
programmeren) 

Filterpomp, verwarming, verlichting, 
wateranimatie, opvoerpomp van de  
drukreiniger, enz.

Verwarmingsregeling  
(Beheer van de watertemperatuur 
dankzij de geïntegreerde lucht- en 
waterthermometer)

Alle compatibele verwarmingssystemen 
(warmtepompen, warmtewisselaars, elektrische 
verwarmingstoestellen, enz.). 

Intelligente iAquaLink™-controle 
(ophalen van informatie over 
aangesloten uitrusting, pH-waarde, 
ACL-waarde, pompsnelheid, enz.)

TRi®-zoutelektrolysetoestel van Zodiac®, 
filterpomp 
met variabele snelheid…*

* Compatibiliteit naargelang het model, andere 
compatibele iAquaLinkTM-voorzieningen in ontwikkeling 

Afmetingen van de 
bedieningskast (l x h x d)

37 x 30 x 14 cm 

Beschermingsindex IP55 (waterdicht)

Gebruikersinterfaces 
 

Smartphone-compatibel*en website 
www.iaqualink.com 
Op afneembare AquaLink TRi®-koffer

Accessoires 
 
 
 
 
 

Lucht- en waterthermometer

Aansluitingskit iAquaLink™ (wifi of RJ45)

Kabelset RS485 voor aansluitingen van 
iAquaLink™

Set met afdekking en verlengkabel om het con-
trolepaneel op afstand te gebruiken

Zwembaddomotica verwijst naar het vanop afstand beheren 
van al uw zwembaduitrusting (filtering, waterbehandeling, 
verwarming, verlichting, reiniging, wateranimatie, enz.). Het 
AquaLink TRi®-systeem wordt het zenuwcentrum van uw 
zwembad en verzekert de verbinding tussen de verschillende 
voorzieningen. Zo kunt u ze heel eenvoudig beheren en bedie-
nen vanaf uw smartphone, tablet of computer.

Gesterkt door zijn jarenlange ervaring met automatisering 
in de Verenigde Staten, innoveert Zodiac® met AquaLink 
TRi®, de oplossing waarmee u de diverse zwembadvoor-
zieningen heel eenvoudig controleert met behulp van uw 
smartphone*, tablet of computer.

AquaLink TRi® kan worden geïnstalleerd op alle privézwem-
baden.

*De iAquaLink™-technologie van Zodiac® is als enige compatibel met alle 
mobiele platformen.

AquaLink TRi®

De juiste zwembaddomotica 
kiezen
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