
AUTOMATISCHE  
WATERBEHANDELING

Automatisch waterbehandelingssysteem voor inbouw-  
en opzetzwembaden.

Onze unieke, kant-en-klare plug & play waterbe-
handelingsoplossingen houden uw zwembad het 
hele jaar door gezond en schoon. Deze kant-en-

klare apparaten zijn revolutionair in de zwem-
badindustrie: geen ingewikkelde tech-

nische installaties meer dankzij de 
voorgemonteerde zoutelektroly-
se-, pH- en chloorpompen!
Wifi-versie ook beschikbaar.

FLOW SWITCH LEVEL SWITCH WIFI APP

OOK VERKRIJGBAAR MET

made in Belgium

VOORGEMONTEERD!

20 MIN.  
OM TE INSTALLEREN, 
AAN TE SLUITEN EN  
TE KALIBREREN!



POOL TWIN

Automatische aanpassing van 
chloor en pH

Proportionele of constante dosering

Afwisselende dosering van  
chloor en pH-

Voor zwembaden tot 100 m³

Eenvoudig in te stellen 
instelwaarden

Weergave van pH, Rx, instelwaarde en dosingsintensiteit

Gekalibreerd in 1 klik Noodstop

Beschikbaar in 6 talen  
EN, DE, FR, ES, IT en NL

50mm buisaansluiting zonder lijmen

KENMERKEN

De Pool Twin is een volledig geautomatiseerd 
en voorgemonteerd pH- en chloordeerderap-
paraat. Het toestel aangestuurd door een micro-
processor waarmee u de waarden van het zwem-
badwater digitaal op een scherm kunt aflezen en 
de instelpunten van pH (of pH+) en chloor in 6 
verschillende talen kunt instellen.
Het instrument zorgt ervoor dat zuren (basen) 
en chloor nooit tegelijkertijd worden gedo-
seerd, waardoor een mogelijke ontbinding van 
vloeibaar chloor in chloorgas wordt vermeden. 
Bovendien worden de pH- en chloorinstelpun-
ten proportioneel benaderd: hoe dichter u bij 
het instelpunt komt, hoe langzamer de chemi-
caliën aan het zwembad worden toegevoegd, 
waardoor overschrijdingen of oscillaties worden 
vermeden. Pool Twin wordt geleverd met twee 
rubberen fittingen van 50 mm, waardoor het 
gemakkelijk is om het toestel te verbinden met 
uw huidige systeem. De sondes zijn eveneens 
inbegrepen. In slechts één eenvoudige stap ka-
libreert u de Pool Twin en  is het systeem klaar 
voor gebruik.

INSTALLATIE
IP 65

pH RX



POOL DUO HS / LS
Na een eenmalige toevoeging van 0,4% (HS) of 0,2% (LS) zout, 
genereert de Pool Duo elektrolyseur chloor uit het zout en 
handhaaft automatisch de pH. Verkrijgbaar in high salt (HS) en 
low salt (LS) versies, afhankelijk van uw voorkeur.

In deze voorgemonteerde waterbehande-
lingsunits komt het ‘Plug en Play’ -princi-
pe helemaal tot zijn recht: de elektrische 
bedrading, doseerbuizen en aansluitin-
gen zijn voorgemonteerd en waterdicht. 
Dankzij het gebruiksvriendelijke bedie-
ningspaneel wordt het heel eenvoudig om 
uw zwembad te beheren: Pool Duo doet al 
het werk voor u!

Automatische zoutelektrolyse en 
pH-aanpassing

Proportionele of constante dosering

Afwisselende dosering van 
elektrolyse en pH-.

16, 20 of 30 g/h chloor voor zwembaden van 40, 50, 100 m³

Eenvoudig in te stellen instelpunt Weergave van pH, Rx, instelwaarde en doseringsintensiteit 

Gekalibreerd in 1 klik Noodstop

Beschikbaar in 6 talen  
EN, DE,FR, ES,IT en NL

Buisaansluiting 50mm, zonder lijmen

IP 65

pH

INSTALLATIE

KENMERKEN



WIFIPOOL

Uw zwembadwater warm, schoon en gezond houden is kinderspel met dit revolutionair voorgemonteerd 
wifi-waterbehandelingssysteem. Het systeem is modulair en door het gebruik van Smart Plugs is Wifipool 
de nieuwste revelatie in de wereld van ‘smart pools’. Het controleren en beheren van parameters zoals het 
pH- en chloorniveau, temperatuur, stroming en waterstanden gaat als vanzelf met onze handige app, beschik-
baar voor Android en iPhone. De filterpomp besturen, het aan- en uitzetten van lampen en het regelen van 
de temperatuur is allemaal mogelijk met de Wifipool app. Kristalhelder water met een ideale temperatuur in 
slechts een paar klikken!
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Beniferro is een Belgisch bedrijf dat high-tech, innovatieve en kant-en-klare producten creëert en produceert, 
die een meerwaarde bieden aan de eindgebruiker. Het modulair Wifipoolsysteem is gebaseerd op “smart plugs”, 
en zeer makkelijk te begrijpen en te installeren. De Wifipool software heeft een optie om nieuwe apparatuur 
automatisch te installeren. Onze geautomatiseerde waterbehandelingssystemen - zuur/chloor of zuur/zout 
elektrolyse - zijn volledig voorgemonteerd zodat de eindgebruiker de afzonderlijke componenten niet hoeft te 
monteren. Geautomatiseerde temperatuurregelkleppen op zonne-energie worden geleverd met een controller 
en thermokoppels die op de installatie zijn gemonteerd. Door onze producten in Europa te produceren en te 
ontwikkelen, kunnen we functionele en hoogwaardige producten garanderen. Onze producten zijn speciaal 
ontworpen voor de doe-het-zelvers in de zwembadmarkt. Beniferro-producten voor zwembaden zijn ontworpen 
en aangeboden tegen een redelijke prijs, zowel voor inbouw- als opbouwzwembaden, waardoor een breed 
marktpotentieel wordt bestreken. Ons doel is om onze technologie tegen een redelijke prijs naar de consu-
ment te brengen. Wij zijn van mening dat een groot deel van de moderne 
zwembaden (zoals kleine ingebouwde zwembaden en grote opzetzwem-
baden) kan worden geoptimaliseerd met onze geautomatiseerde bestu-
ringsapparatuur. Met Beniferro creëren we de beste en meest praktische 
producten voor het geautomatiseerde onderhoud, de verwarming en de 
waterkwaliteitscontrole van deze zwembaden.

Bij Beniferro willen we de zwembadindustrie moderniseren met hoogwaar-
dige producten, met een focus op toegevoegde waarde, eenvoud en in-
stallatiegemak.


