Leia o código com o
seu Smartphone para
visualizar um vídeo
de demonstração do
AquaLink TRi®.

Sem dúvida, o controlo à distância
mais simples.
Com o AquaLink TRi® da Zodiac®, entre na era da
AUTOMAÇÃO.
A automação é o controlo à distância de todos os equipamentos
da piscina (filtragem, tratamento da água, aquecimento,
clareamento, limpeza, animações aquáticas, ...). É a domótica
aplicada à sua piscina. Tem como objectivo proporcionar-lhe
funções de conforto, de segurança e de comunicação à distância.

E m função da sua experiência em automação nos Estados Unidos,
a Zodiac® inova com o AquaLink TRi®, a solução que permite
controlar de forma muito simples os vários equipamentos da
piscina, através do seu Smartphone*, do seu computador, ou com
o comando à distância Aquapalm.

Automação

(*) : Aplicação disponível gratuitamente para iPhone® / IPad® (aplicação para BlackBerry® e Android® será disponibilizado ao longo do ano)
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Porquê escolher
o AquaLink TRi®?
A Zodiac® inova com o seu novo protocolo de comunicação inteligente "iAquaLinkTM"
integrado no sistema de automação AquaLink TRi®. Esta linguagem oferece um
interface claro e fácil de utilizar nos vários suportes de controlo disponíveis
(Smartphone*, comando à distância Aquapalm,...).

 raças ao AquaLink TRi®, tem a possibilidade de controlar,
G
programar e comandar todas as funcionalidades da sua piscina,
conforme as suas necessidades e as suas rotinas, para o
máximo de conforto e com toda a simplicidade.

Crie um programa que lhe
permita adicionar a sua bomba
de calor e o seu aspirador
a partir do seu local de trabalho,
por exemplo. Desta forma,
pode desfrutar de uma piscina
com a temperatura ideal e limpa,
assim que regressa a casa!

Os +: compatível com todos os equipamentos
da sua piscina
O AquaLink TRi® permite controlar até 5 equipamentos:

AquaLink TRi® : como é que funciona?

Equipamentos

Controlo standard

Bomba de filtragem, aquecimento,
clareamento, animações aquáticas,
compressor de limpeza por pressão, ...

Controlo inteligente
iAquaLinkTM

Clorador de sal TRi, bomba de filtragem
de velocidade variável

Os ++: fácil de viver
– 4
 interfaces de utilizador disponíveis: controlo à distância via
aplicações para Smartphone gratuitas (iPhone®, Blackberry® ou
Android® ), via internet, via telecomando AquaPalm opcional, ou
directamente na caixa AquaLink TRi®
– Parametrização fácil de utilizar acessível na caixa e nos interfaces
de controlo à distância
– Ligação inteligente possível com cloradores de sal TRi da Zodiac®
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• Para piscinas particulares
existentes ou em construção

• Ligação à Internet (Com ou
Sem fios) muito simples

• 4 relés para ligação dos
equipamentos standard

• Instalação da caixa AquaLink
TRi® na sala de máquinas

• 1 conector para os equipamentos
iAquaLinkTM específicos

• S ondas de temperatura
da água e do ar fornecidas

www.zodiac-poolcare.com

Opcional
Comando à distância
Aquapalm
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(*) : Aplicação disponível gratuitamente para iPhone ® / IPad® (aplicação para BlackBerry ®
e Android® será disponibilizado ao longo do ano)
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