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PANOU DE CONTROL JACUZZI WELLIS

Minipiscinele noastre sunt montate cu un sistem de comandă digitală 
americană recent dezvoltat, de înaltă calitate, cu ajutorul căreia puteți controla 
cu perfecție experiența îmbăierii. Panoul de control este ușor de folosit, 
temperatura apei, intensitatea jetului și iluminarea se reglează prin apăsarea 
unor butoane, fără să fiți nevoiți să ieșiți din apa caldă. În cazul în care apar 
erori în sistem, acestea vor fi afișate automat datorită unui softver de 
diagnosticare. 

FĂRĂ DURERI DE CAP -M7®
Balboa BP este caracterizată prin fiabilitate. Datorită designului și 
tehnologiei de încredere bateriile sunt acum mult mai fiabile, 
crescând astfel viața de durată a sistemului de control. Inovația și 
fabricarea state-of-the-art asigură un produs de calitate și 
funcționare fără probleme.

Tehnologia  M7®  conține:
Tehnologie Smart Sensor
•	 Funcțiile de siguranță sunt întotdeauna active
•	 Ambele senzoare sunt identice

•	 Senzorii se monitorizează reciproc, controlând funcțiile 
minipiscinei.

•	 Asigura mediul de operare adecvat pentru bateria de încălzire

•	 Nu este nici un senzor instalat în peretele minipiscinei
•	 Nu exită probleme cu comutatorul de presiune

PANOURI SUPLIMENTARE
În primul rând panourile suplimentare sunt recomandate pentru 
instituțiile publice. Prin instalarea și implementarea unității de 
control se pot evita reprogramarea ciclurilor de filtrare și de  
încălzire. Oaspeții pot porni și opri motoarele de masaj. Pentru 
fiecare motor de masaj este nevoie de un panou suplimentar. 
Utilizarea ei poate fi deasemenea utilă și acasă, deoarece permite 
pornirea și oprirea confortabilă a motoarelor de masaj. Cu 
ajutorul panoului de control cu un singur buton motoarele de 
masaj pot fi pornite sau oprite unul câte unul, iar cu panoul cu 
patru butoane pot fi controlate cele două motoare simultan.  
Hidromasajul și iluminarea pot fi comandate tot cu acest panou. 

MINIPISCINE WELLIS

Panou de control
 touchscreen. 
Pentru minipiscinele
 de categoria premium.

APLICAȚIE SMARTPHONE
Aplicația SmartPhone este o dezvoltare nouă pentru minipiscinele noastre. 
Obțineți acces instantaneu și control de la distanță. Aveți acces la 
minipiscina dumneavoastră conectată la sistemul Wifi oriunde, oricând cu 
posibiliatea de a regla temperatura apei, circulația aerului sau de a  verifica 

starea curentă a minipiscinei.

COMUNICAREA APLICAȚIEI SMARTPHONE 

AVEȚI POSIBILITATEA DE A CONTROLA MINIPISCINELE DUMNEAVOASTRĂ DIN 
CASELE DE VACANȚĂ ACASĂ SAU ÎN DRUM SPRE ELE! 
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PANOU

NOUA APLICAȚIE SMARTPHONE FUNCȚIONEAZĂ PE SISTEMELE DE OPERARE IOS ȘI 
ANDROID.




