
Multisterownik Meteor

Sterownik AS Control 4

Inteligentny multisterownik Meteor zajmie się 

wszystkimi funkcjami niezbędnymi do prawidłowej 

pracy Twojego basenu!  Łatwa instalacja , 

wielozadaniowość, intuicyjne menu, a przy tym 

sprawne zarządzanie operacjami w basenie. 

Steruje pracą: fi ltracji ,  pompy filtracyjnej, 

ogrzewania, oświetlenia, elektrolizera, przykrycia 

basenowego, regulatora poziomu wody i wiele 

więcej. Może być sterowany zdalnie za pomocą 

pilota. Dostosowuje pracę filtra w zależności od  

temperatury wody i tego, czy basen jest przykryty 

czy nie, co daje mniejsze zużycie energii, środków 

chemicznych, a co za tym idzie zmniejszenie 

wydatków! Posiada wbudowany system przeciw 

zamarzaniu, aktywując system filtracji przy niskich 

temperaturach. Kod 14812

ź sterowanie 1-biegowymi pompami filtracyjnymi 230 V 

 pompy)

ź oraz wiele innych funkcji!

ź czas pracy filtra (eco: 1-sza prędkość pompy, praca 

 lub 400 V (elektr. zabezpieczenie silnika 0,1 do 10 A)

ź  ogrzewanie: 230 V i wyjście bezpotencjałowe

 solarny 24 VAC

ź wejścia do ochrony przed suchobiegiem oraz 

 wymuszonego wyłączania pompy filtrującej

ź start płukania wstecznego z powodu ciśnienia filtra 

 (wymagany jest dodatkowy wyłącznik ciśnienia)

ź uzupełnianie wody: zawór elektromagnetyczny 230 V

ź płukanie wsteczne i płukanie 230 V (3-cia prędkość 

ź ogrzewanie solarne: pompa solarna 230 V i/lub zawór 

ź dozowanie: 230 V i wyjście bezpotencjałowe

 normalna: 2-ga prędkość pompy)

Uniwersalny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem oraz 

bardzo łatwym menu nawigacyjnym. Specjalny do 

basenów skimmerowych o wysokim poziomie wody. 

Bezpośrednio kontroluje urządzenia o przemiennej 

częstotliwości i różne pompy VSP (dostępne 3 prędkości). 

Kontroluje następujące funkcje:
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DANE TECHNICZNE

Wymiary

Waga

Zasilanie

Zużycie energii 20 W

Maksymalne natężenie 16 A

Maks. moc pompy 1,5 kW

230V AC / 50 Hz

7,2 kg

285 x 355 x 155 mm

SKRZYNKI STERUJĄCE

KOD

225000

225002

285010 czujnik solar

czujnik temp. wody

AS Control 4 (bez czujników)

OPIS

Basen z wysokim

poziomem wody

Sterowanie zaworem

motorowym

Pełna kontrola

pracy filtra

Ogrzewanie

Pompa 1-biegowa

lub VSP
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