
ASEKO ASIN AQUA 
AUTOMAATTINEN ANNOSTELULAITE

Vie allasvetesi hoito uudelle tasolle täysin automaattisella Asin Aqua mitta- ja annostelulaitteella! Laite 
seuraa altaasi veden Redox- ja pH-arvoa jatkuvasti ja annostelee veden säätökemikaaleja tarpeen 
mukaan. Kun Asin Aqua hoitaa allastasi, voit olla varma siitä, että veden kemialliset arvot ovat aina 
kohdallaan ja voit käyttää aikasi siihen mikä on tärkeintä - uimiseen.

Asin Aqua Redox -mallin Redox ja pH-anturit mittaavat veden arvoja jatkuvasti ja laitteen 
annostelupumput annostelevat nestemäistä klooria ja pH:n säätökemikaalia veteen tarpeen mukaan. 
Näin kemikaaleja annostellaan kustannustehokaasti ja turvallisesti vain tarvittava määrä. Laitteen 
monipuoliset turvaominaisuudet varmistavat, ettei kemikaalien yliannostelua tapahdu. Kaikkia 
toimintoja hallitaan selkeältä kosketusnäytöltä, joka myös kertoo Redox ja pH-arvot reaaliaikaisesti.

Asin Aqua Redox NET -malli on liitettävissä Ethernet-kaapelilla verkkoon, jolloin laitteen mittaamia 
arvoja voidaan seurata mobiililaitteeseen asennettavasta sovelluksesta tai verkko-osoitteesta, jonne 
tallentuvat kaikki laitteen mittaamat arvot 10 sekunnin välein sekä tiedot kemikaaliannosteluista sekä 
mahdollisista virhetilanteista.

Laiteesta on saatavana myös vapaan kloorin anturilla varustettu versio.

HALLINTA KOSKETUSNÄYTÖLLÄ MONIPUOLISET TURVAOMINAISUUDET VALVONTA VERKON YLI (NET-VERSIO)

ASENNUSKAAVIO KÄÄNTÖPUOLELLA
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EXTERNAL TOUCH
DISPLAY

Water-filling

Heating Thermo-
meter

If you use automatic water-filling we 
recommend you to install it AFTER the 
measuring-water connection. If you connect 
auto water-filling BEFORE measuring-water 
connection you must TURN OFF 
the ASIN Aqua.

Water supply
for the probes (IN)

Water 
supply

Only hand tighten 
the connections. 
Do not use pliers 
or wrench.

Water outlet from probes (OUT)

Water from the CLF probe
must led to no pressure.
For example to Buffer
tank, skimmer or waste. 

Water from the
REDOX probe can be
connected before
filtration pump.

*) 

CHLOR pH-

For best results, we recommend 
use of original ASEKO or similarly 
based water treatment agents.

WARNING: 
Use of hydrochloric acid based 
agents is strictly prohibited!

pH 20%Chlor 13 – 17%

Drill a hole 
in the lid 
for the tube

Ø 1 mm

Ø 6,2 mm

 

RCD Current
protector 
30 mA

230 V / 50 Hz

Internet LAN 

*) 

Lämmitys

Vesitäyttö Viemäri

Viemäri

Ulkoinen kosketus-
näyttö (lisävaruste)

Veden 
tulo Lämpö-

mittari

Lämmitys

Vesitäyttö

Veden sisääntulo 

antureille (IN) Veden uloslähtö antureilta (OUT)

* )Redox-anturilta 
lähtevä vesi voidaan 
palauttaa ennen 
suodatuspumppua.

CLF-anturilta lähtevää 
vettä ei saa palauttaa 
paineistettuun linjaan, 
vaan esim. tasausal-
taaseen, pintaventtiiliin 
tai viemäriin.

*) Redox-anturilta lähtevä 
vesi voidaan palauttaa 
ennen suodatuspumppua.

Vikavirtasuoja 30mA

Internet LAN (vain NET-versio)

Natriumhypokloriitti 10% Rikkihappo 20%

VAROITUS: 

suolahappopohjaisten 

kemikaalien käyttö on 

ehdottomasti kielletty!

Myyntipakkaus sisältää ASIN Aqua laitteen, pH-anturin, Redox tai kloorianturin (mallista riippuen), liitinosat kemikaa-
liastioille, sulkuventtiilit putkistoliitokseen sekä PE-letkun laitteen ja liitinosien välille. Muut mahdollisesti tarvittavat 

putkitusosat hankittava erikseen.

Annosteluun käytettävät kemikaalit: Kloori: Natriumhypokloriitti 10% ja pH:n säätö Rikkihappo 20%

Verkkotoiminnot vain laitteen NET-versiossa.  
Mobiilisovellus ja verkkopalvelut sekä niiden toiminta laitevalmistajan vastuulla.

Käyttöliittymän kieli englanti/saksa/venäjä, suomi ei saatavilla. Käyttöohjeet suomenkieliset.


