
DULCOMARIN II
Reglerutrustning för 

belastningsberoende drift



EcoMode!

DULCOMARIN®II är den första regulatorn som nyttjar 
bussystem för kommunikation med sina klorgivare och 
undercentraler samt om önskvärt även för styrning 
av doserpumpar. Detta medför en mycket enkel 
installation och gör regulatorn användarvänlig.

Regulatorn mäter pH, redox, temp, fritt klor och total-
klor. Med resultatet från de två klorgivarna beräknas 
det bundna värdet. Klormätningen är temperatur och 
pH kompenserad.

DULCOMARIN®II har inbyggd styrning för belast-
ningsberoende drift ”EcoMode”. Systemet uppfyller 
DIN 19643.

Regulatorn har enkel menyuppbyggnad som visas på 
en 5,7” VGA färgdisplay. Den har även integrerad lagring 
av mätdata för grafisk visning av trendkurvor. Som option 
kan regulatorn utrustas med  inbyggd webserver vilket 
ger möjlighet till övervakning och fjärrmanövrering via 
extern dator, iPad eller en smartphone

Upp till 16 bassäng-
system på en slinga.

O.S.V.

Reglerutrustning för belastningsberoende drift. 
Mäter pH, redox, temp, fritt klor och totalklor samt beräknar bundet klor.

ProMinent gjorde idén till verklighet, att till-
godose behovet att mäta och kontrollera från 
1 till 16 bassängsystem med bara en enda 
mätutrustning. Redan vid två bassängsystem 
erhålls en betydande ekonomisk vinst jämfört 
med traditionella mät- och reglerutrustningar, 
då bara en centralenhet behövs.

Svensk meny



DULCOMARIN®II kompakt

Trendhantering
På huvudenhetens 5,7” VGA display kan trendkurvor 
visas på samtliga mätvärden. Värdena lagras även    
på ett minneskort som kan avläsas på en PC.
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DULCOMARIN®II DULCO®- net

De olika modulerna

A-modul Styrmodul, pumpar och normsignalutgångar mA

M-modul Mätmodul för pH, redox, temperatur

N-modul Nätenhetsmodul utan relä

P-modul Nätenhetsmodul med relä

F-modul Funktionsmodul

G-modul Gränsvärdes- och larmgivarmodul

I-modul Strömingångsmodul, normsignalingångar mA

DULCOMARIN®II kan konfigureras på två sätt:
•  DULCOMARIN®II kompakt: För kontroll av ett (1)  

bassängsystem. Givare och doserutrustning direkt-
kopplas mot centralenheten.

•  DULCOMARIN®II DULCO®- net: För kontroll av           
2 - 16 bassängsystem. En av bassängsystemens 
givare och doserutrustning kan direktkopplas mot 
centralenheten. Övriga bassängsystem kopplas in 
mot centralenheten via undercentraler.



Låt din Dulcomarin styra hela vattenreningen
Med den nya funktions-modulen ”F” kan ditt reglersystem för 
pH och klor även styra resten av vattenreningssystemet. 
Med F-modulen kan bland annat följande funktioner styras:

n  Cirkulationspumpen styrs antingen via direktdrift eller via frekvensstyrning, 
med frekvensstyrning kan systemet köras med ECO-Mode!

n  Nivåhållning och torrkörningsskydd av cirkulationspump.

n  Flockningsdosering.

n  Automatisk backspolning av sandfilter.

n  Flödesövervakning.

n  Styrning av värmetillförsel.

n  Styrning av tilläggsteknik, t.ex. UV eller aktivt kol.

n  Massage och luftpump till bubbelpool.

n  Attraktionspumpar.

n  Bassängbelysning.

n  Bassängtäckning.

Anläggningen övervakas enkelt och 
överskådligt via Ipad ”ecoPad”
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