
made in Belgium

WIFIPOOL

Automatisch waterbehandelingssysteem via wifi voor 
inbouwzwembaden, opzetzwembaden en spa’s.

MODULAIR! VOORGEMONTEERD!

BEHEER UW ZWEMBAD 
VANOP AFSTAND!

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 Wi-

fipool de nieuwste revelatie in de wereld van ‘smart pools’. Het con-
troleren en beheren van parameters zoals het pH- en chloorni-

veau, temperatuur, stroming en waterstanden gaat als 
vanzelf met onze handige app, beschikbaar 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!

ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN
BOUW UW EIGEN MODULE VOORGEMONTEERDE KITSOF KIES

TLF MODULE

VOLLEDIG GEAUTOMATISEERDE 
WARMTEPOMP

SMART PLUG
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voorbeeld



HOE HET WERKT

De Wifipool sensoren sturen de gemeten waarden zoals temperatuur, pH,... via 
wifi naar de Wifipool app op uw smartphone. Deze waarden worden door de app 

automatisch vergeleken met de ingestelde instructies en zullen op die manier het juiste toestel in 
werking laten treden. Voorbeeldinstructie: ‘start de smart plug (aangesloten op zoutelektrolyse) 
als de Redox minder dan 700 mV is’ of ‘start de peristaltische pomp indien de pH-waarde hoger 
is dan 7,5’. Toepassingen met een breed scala aan zwembadapparatuur zoals circulatiepompen, 
zwembadverlichting, UV-lampen, geautomatiseerde kleppen en waterbehandeling zijn mogelijk.

Het hoofdscherm van de Wifipool app bestaat uit het ‘wiel” waarin 
u de zwembadwaarden kunt controleren. U kunt de voorwaarden, 
waaronder de aangesloten toestellen werken, aanpassen, zoals het 

circulatiepompprogramma, de temperatuur, de pH-instelwaarde of redox-
instelwaarde. Deze voorwaarden worden continu gemeten en de geschiedenis 
kan in overzichtelijke grafieken worden gevolgd. Meldingen kunnen worden 
verzonden wanneer het waarschuwingsniveau is bereikt.

De app laat zwembadbouwers toe een onbeperkt aantal zwembaden te 
besturen met één mobiele telefoon.

DE APP



Verschillende meeteenheden werken onafhankelijk van elkaar en kunnen alleen worden gebruikt: 1 TLF-module 
kan 2 temperaturen meten, 1 stroomschakelaar (aan/uit) en 1 niveauschakelaar (omhoog/omlaag). Aparte pH- en 
Rx-modules zijn ook beschikbaar. Om het zwembad actief te besturen, heeft Beniferro de Smart Plugs versterkt 
met wifipool-software om een breed scala aan zwembadapparatuur aan of uit te zetten, zoals bv. filtratiepom-
pen, pH- of Rx-peristaltische pompen, UV-lampen, zonneverwarmingskleppen, frequentieregelaars en warmte-
pompen. Wifipool brengt Smart Plugs en de instrumenten waarin de Smart Plug is geïntegreerd op de markt. 
Door zowel meetmodules als besturingstools te combineren, kunnen bestaande zwembaden eenvoudig worden 
uitgerust met wifipoolbesturing. Bijna alle zwembadapparatuur met een schakelaar kan met behulp van Smart 
Plugs in de Wifipool-bediening worden geïntegreerd! 

SMART PLUG RX MODULE
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VOLLEDIG 
GEAUTOMATISEERDE 
ZOUTELEKTROLYSE

MODULAIR CONCEPT: BOUW UW EIGEN UNIT

Gratis applicatie in 6 talen  
EN, DE, FR, ES, IT en NL

Smart Plug technologie = eenvoudige aanpassing aan 
bestaande zwembaden

Dataweergave via het hoofdscherm 
‘het wiel en grafieken

Geavanceerde opties zoals ingebouwde beveiliging en 
alarmprogrammering beschikbaar

Eenvoudige installatie van modules 
(één klik)

Gratis software-updates zonder installatie

Modulair ontwerp (individuele modules 
en volledig voorgemonteerde oplossingen 
beschikbaar)

Mogelijkheid om een onbeperkt aantal zwembaden te beheren

Alarmmelding instelbaar in geval 
van afwijking van waarden

De dosering van zuur en chloor kan vertraagd worden, voor 
gebruik in Spa

KENMERKEN

PERISTALTISCHE  
POMP WIFI PH MODULE

VOLLEDIG 
GEAUTOMATISEERDE  

PH-DOSERING
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OVER ONS

Wifipool zal de ‘smart pool’-technologie populair maken. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen zwembadeigenaars 
hun zwembad stap voor stap aansluiten, zonder dat ze nieuwe apparatuur hoeven aan te kopen. Het gebruik 
van Smart Plugs in plaats van dure bedrade elektriciteitskasten, maakt Wifipool ook financieel toegankelijk 
voor het grote publiek. Wifipool zal het verbonden zwembad introduceren voor zowel ingebouwzwembaden, 
opzetzwembaden en spa’s. We bieden ook 100% voorgemonteerde waterbehandelingsoplossingen, zowel voor 
zuur/chloor als voor zoutelektrolyse. Plug and play op zijn best!

TOEGEVOEGDE WAARDE

MEER INFORMATIE OP
BENIFERRO.EU

info@beniferro.eu • +32 476 965919

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 opzetzwembaden) kan worden geoptimaliseerd met onze geautomatiseerde besturingsap-
paratuur. Met Beniferro creëren we de beste en meest praktische producten voor het geautomatiseerde onder-
houd, 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.


