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"CONNECTED POOL"
Met onze ZwemcoCloud software bedien je jouw gehele zwembad met
je smartphone via slimme WiFi-schakelaars in je technische installatie.

Ook stel je gemakkelijk automatisaties in zodat je repetitieve taken aan
je zwembad niet langer handmatig hoeft te doen.



Ontdek ZwemcoCloud in detail op de volgende pagina's!

Voor het bedienen van:
Pomp (AAN/UIT + Variabele snelheid)
Verlichting (AAN/UIT + RGB)
Rolluik* (Openen/Sluiten)
Vrije relais voor bv. tuinverlichting, ...

realisatie i.s.m.

Automatisatie
Via ZwemcoCloud is het mogelijk om
geavanceerde automatisaties aan te
maken o.b.v. tijd, water- of buiten-
temperatuur, ...

Integratie
ZwemcoCloud integreert met o.a.
Aseko Web Services (Watersens NET),
maar ook met al uw smart home
en/of domotica-apparatuur!

en nog veel meer...

Rolluikbediening met veiligheidsvoorschriften en mogelijkheid om functie uit te schakelen.*



Jouw huidige zwembadinstallatie,
Alleen slimmer.

Wat kan je met je...

Vaste snelheidspomp?

Stel je eenvoudig een dynamisch tijdschema in dat
automatisch wordt berekend op basis van je zwembadvolume.
Laat je jouw pomp makkelijk wat langer draaien tijdens het
opwarmen van je zwembad.

Stel je opnieuw een slim en dynamisch winterschema in voor
een actieve overwintering.
Zal je pomp automatisch constant gaan pompen bij
aankomende vriestemperaturen.

In de zomer:

In de winter:

Regelbare snelheidspomp?
Alles wat je met een vaste snelheidspomp kan, maar ook
het debiet kan geregeld worden voor zo weinig mogelijk
stroomverbruik.



Jouw huidige zwembadinstallatie,
Alleen slimmer.

Wat kan je met je...

Verlichting?
Eenvoudige afstandsbediening via de app voor
zowel wit als RGB.
Slimme schema's, bijvoorbeeld:

Bij zonsondergang: zwembadverlichting aandoen,
maar enkel indien het rolluik geopend is.

Automatisch rolluik?*
Eenvoudige afstandsbediening via de app.

Rolluikbediening met veiligheidsvoorschriften en mogelijkheid om functie uit te schakelen.*

Een slim zwembad

voor iedereen!



Monitor het energieverbruik
van je zwembad

Onze slimme basisunit in de schakelkast is uitgerust met
een zeer precieze verbruiksmeting waardoor je precies
weet hoeveel energie jouw zwembad verbruikt!

Daarnaast zijn er ook verschillende veiligheidsfuncties
ingebouwd in deze apparaten. Denk hierbij aan een
beveiliging voor een te hoge interne temperatuur en een
bescherming voor overstroom.

Jouw zwembad is dus niet alleen slim, maar ook veilig
uitgerust én interessant om het energieverbruik op te
volgen.
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Verwarm je zwembad
met je overproductie aan zonne-energie
ZwemcoCloud integreert naadloos met slimme P1-meters voor je digitale meter
van Fluvius. Hierdoor wordt het mogelijk om je zwembad te gaan verwarmen bij
een overproductie aan zonne-energie van je zonnepanelen, gratis dus!

ZwemcoCloud integreert met veel toepassingen!
Van koppelingen met zwembadtoepassingen zoals doseersystemen en
warmtepompen, tot een integratie met allerlei smart home en domotica-apparaten.

Ondersteunde warmtepompen

Full Inverter

Inverter+
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