
• Nový design ... spolehlivá mechanika
• Neobyčejně tichý provoz
• Jednoduchá montáž pohonu bez speciálního nářadí
• Přehledné zobrazení polohy ventilu
• Rychlá přeměna z automatu na ruční provoz
• Ruční nouzová páka (multifunknční) integrovaná v pohonu
• Lze použít na 1½“ a 2“ 6-ti cestné ventily Praher
• Krytí IP65/kontrolní značka ÔVE
• Kompatibilní pro všechny známé filtrační jednotky
• Ideální pro bazény, fontány a jezírka
• Možno použít pro čističky a úpravny vod
• Model 3000 Safetypack s aku baterií při výpadku proudu ventil

automaticky uzavře

• New design ... reliable mechanics
• Extremely quiet operation
• Simple assembly of drive without special tools
• Well arranged representation of valve position
• Fast change from automat to manual operation
• Manual emergency gear (multifunction) in-build in drive
• It is possible to use on 1½“ and 2“ 6-way valves Praher
• Coverage IP65/Revisory mark ÔVE
• Compatible for all well known filtration units
• Ideal for swimming pools, fountains & ponds
• Possible to use for filtrations and for water treatment stations
• Model 3000 Safetypack with acu battery automaticly closes the valve

during the power outage

• Aquastar 3000 – automatický ventil • Aquastar 3000 – automatic valve

Aquastar 3000
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Aquastar 3000 Safetypack

plně automatický el. ventil. Pomocí microprocessoru a programovatel-
ných funkcí přepíná do poloh proprání, zafiltrování a filtrace, resp. spuš-
tění filtračního čerpadla. Možnost beznapěťového kontaktu až s maxi-
málním výkonem při 4 A – 250 V. Spínací režim může být použit pro
pozice filtrování, propírání, zafiltrování a vynuceného řízení. Tento
elektro-ventil je možné propojit s el. ventilem z modelové řady Badu
PressureTronic – pro více informací nás kontaktujte.

fully automatic back-wash unit. A microprocessor handles the
programming (switching to the various positions: Backwashing, Clear
Rinsing and Actuating the Filter Pump). A potential free contact with
max. 4 A at 250 V of inductive load can optionally be used for the
„Filter“, „Backwash“, „Clear Rinse“ or „Forced Control“ positions. Badu
easytronic can be operated directly together with Badu PressureTronic.

• Badu Easytronic • Badu Easytronic

Badu Easytronic | Badu Easytronic cena Kč €

216040 B Automatický el. ventil Badu Easytronic, 230 V/50 Hz, krytí IPX4, napojení 1½“
Automatic el. valve Badu Easytronic, 230 V/50 Hz, protection IPX4,  connection 1½“ 25 042,-

216041 B Automatický el. ventil Badu Easytronic, 230 V/50 Hz, krytí IPX4, napojení 2“
Automatic el. valve Badu Easytronic, 230 V/50 Hz, protection IPX4, connection 2“ 25 867,- 

Aquastar 3000 | Aquastar 3000 cena Kč €

2160301 A Aquastar 3000 el. ovládání 6-ti cestného ventilu – časově řízený
Aquastar 3000 el. control of multiport 6-way valve – time controlled 8,00 34 451,-

2160302 A Aquastar 3000 Safetypack (s aku. zálohou) – el. ovládání 6-ti cest. ventilu – časově řízený
Aquastar 3000 Safetypack – el. control of multiport 6-way valve – time controlled 39 344,-

216030 A Aquastar 4000 el. ovládání 6-ti cestného ventilu – tlakově řízený
Aquastar 4000 el. control of multiport 6-way valve – pressure controlled 34 128,- 
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