
3 v 1 nová elektronika U7TI
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O 45% levnìjší o 70% rychlejší!

70% èasová úspora – díky rychlejšímu a jednoduššímu propojování pomocí nástrèných konektorù 
3 v 1 – hlavní øídící elektronika (V5TPH) + StreamClean elektronika (V2TPN) + øídící elektronika topení (V1TT)
DIP –pøepínaè pro aktivaci / deaktivaci vybraných funkcí

Díky integraci tøí elektronik do jedné se nám podaøilo zásadnì snížit cenu elektroniky, což vedlo k úspoøe až 45% oproti nákupu 
tìchto tøí elektronik samostatnì. Použití nástrèných konektorù vedlo k èasové úspoøe až 70% z èasu døíve potøebného k 
propojení tìchto elektronik mezi sebou. Novì jsou øešena i napojení pomocí konektorù pro osvìtlení, chromoterpii, hladinová 
èidla i ovládací tlaèítka. Ovládání je pomocí 7 tlaèítek s indikací právì bìžící funkce. Elektronika využívá vyspìlé logiky dvojí 
funkce tlaèítek, díky které se spustí právì ta funkce, která odpovídá pøítomnosti / nepøítomnosti vody ve vanì. Pøítomnost vody 
vyhodnocuje elektronika pomocí hladinového snímaèe, který souèasnì chrání èerpadlo a topení proti bìhu bez vody. Další 
možností je pøipojení druhého èerpadla na vstup topení, èímž se rozšiøuje funkcionalita celého masážního systému. Indikaèní 
diody slouží též k nápovìdì pro uživatele - bliknutím jednou za 10s u pøíslušného tlaèítka oznamují, že tato funkce je 
momentálnì dostupná. 
Délka masáže je max. 25min, nevypne-li se tlaèítky døíve, po uplynutí tohoto èasu je masáž vypnuta automaticky.

Nové elektronické ovládání U7TI má tyto funkce: 

Vzduchová masáž Zap./Vyp.
? pulzace
? regulace +/-
? automatické vysoušení 
Vodní masáž Zap./Vyp.
? pulzace
Topení / vodní masáž Zap./Vyp. - druhé èerpadlo
Automatický desinfekèní proplach StreamClean 
? Indikace hladiny desinfekèního roztoku v zásobníku - hladinový snímaè (pouze typ 122041 HLS-K)
Automatické napouštìní vody do vany do výšky umístìní hladinového èidla
Osvìtlení halogenové / LED CoolLight / Chromoterapie 
Zabezpeèení èerpadla a topení proti bìhu bez vody - hladinový snímaè (pouze typ 122041 HLS-K) automatické omezení 
délky masáže na 25min

120082 U7TI Elektronické ovládání U7TI 7 600,- Kè (bez DPH)

DIP pøepínaè pro aktivaci/deaktivaci vybraných funkcí:
? pulzace vodní a vzduchové masáže
? automatické vysoušení
? automatické napouštìní vody do vany do výšky umístìní hladinového èidla 
? automatický desinfekèní proplach StreamClean

Osvìtlení halogenové (LED CoolLight) / 
Chromoterapie možnost hardwarové 
aktivace/deaktivace pomocí propojky JP1

Nový, velmi rychlý zpùsob napojení pomocí nástrèných 
konektorù bez nutnosti použití šroubováku
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