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SOLEO &  
SOLEO CONNECT

Intelligente oplossingen om  
uw water in volle gemoedsrust  

te behandelen.



Onmisbaar om van een 
gezond en evenwichtig  
water te genieten!
Om in alle gemoedsrust van uw zwembad te genieten, zijn er verschillende 
types van waterbehandeling mogelijk, van heel eevoudige tot sterk geau-
tomatiseerde systemen. 

Wanneer u voor een Soleo opteert, kiest u meteen DE oplossing die aan 
uw zwembad aangepast is. Dankzij die oplossing kunt u volop genieten 
omdat de waterkwaliteit permanent gecontroleerd en automatisch 
behandeld wordt, op het juiste moment en met de juiste hoeveelheid 
producten. Ongeacht of u ervoor kiest om uw water met chloor of met 
elektrolyse te ontsmetten. 

Als u een hogere automatiseringsgraad wenst, of als u uw pomp met 
variabele snelheid wilt aansturen, hoeft u alleen maar de Speedeo 
Connect-module aan te schaffen.



SOLEO Rx
Om een grotere autonomie mogelijk te maken, biedt de volledige pH/
ORP-regeling met Soleo Rx dezelfde functies als de Soleo pH, met een 
bijkomende peristaltische pomp voor een behandeling waarbij vloeibare 
chloor in het water geïnjecteerd wordt.

U hoeft de chlooraanvoer niet meer te beheren. De chloor wordt op het 
juiste moment en in een aangepaste hoeveelheid geïnjecteerd.

SOLEO pH 
De intelligente regelaar Soleo pH biedt verscheidene voordelen:  
 hij past de filtratieduur aan de temperatuur van het water aan en hij 
houdt de pH op de voorgeschreven waarde om de doeltreffendheid van de 
chloorbehandeling te garanderen. 

Op het digitale schermpje kunt u eenvoudig de waarden (of constanten) van 
uw water controleren - temperatuur, pH, chloorgehalte (ORP).

SOLEO Salt
Voor een maximale gemoedsrust biedt de oplossing Soleo Salt u een 
voleldige  elektrolyseoplossing met pH/ORP-regeling.

De elektrolyse met zout stelt u in staat om een zuiver en bijzonder actief 
chloor voor een doeltreffende behandeling aan te maken - daarbij gebruikt 
u de juiste dosis op het juiste moment en beperkt u de agressieve en 
irriterende werking van het chloor.

Privézwembad

Gemoedsrust
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Oplossingen  
die met  

Speedeo Connect 
mee evolueren



De oplossingen Soleo Connect 
om uw waterbehandeling heel 
precies aan te sturen.
De 3 Soleo Connect-oplossingen nemen de kenmerken van de Soleo- 
oplossingen over en breiden die uit met functies zoals:

+ de aansturing van pompen met variabele snelheid - Pentair VS2, VSF  
of gelijkwaardig,

+ de aansturing van de warmtepomp,

+ controle vanop afstand op uw smartphone, via de Pentair Home app.

Soleo Connect Salt

https://apps.apple.com/us/app/pentair-home/id1448665466
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pentair.pentairhome


De juiste snelheid  
op het juiste moment
Als aanvulling op de waterbehandeling kunt u uw pomp met variabele 
snelheid met onze Soleo Connect-oplossingen aansturen. Optimaliseer de 
filtratieduur en bespaar.

Meer zomer  
op uw kalender
Onze Soleo Connect-oplossingen stellen u ook in staat om  
uw verwarmings-systeem gecentraliseerd te programmeren.

Blinkt uit  
door zijn intelligentie
Die oplossingen maken het bovendien mogelijk om uw zwembadverlichting 
te sturen, om de positie van de zwembadafdekking te detecteren wat 
noodzakelijk is bij het gebruik van een elektrolyse-eenheid.

Gemoedsrust binnen handbereik 
Dankzij de wifiverbinding kunt u deze instellingen vanop eender welke locatie openen, controleren of wijzigen. Waar u ook bent, u kunt 
altijd gerust zijn over uw zwembad. U heeft namelijk alles onder controle. De verbinding komt tot stand via wifi of via LoRa (long range 
radio) dankzij de Pentair Gateway (als optie verkrijgbaar) wanneer u geen wifi hebt in de buurt van uw technische ruimte.



Hulp bij het kiezen

SOLEO pH SOLEO Rx SOLEO Salt SOLEO Connect pH SOLEO Connect Rx SOLEO Connect Salt

Grootte van het zwembad 50-150 m³ 50-150 m³
Gemoedsrust (( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( (

Investering € € € € € € € € € € € € € €
Aangewezen uitrusting (1)                 

Beschikbare functies
Sturing vanop afstand (wifi of LoRa als optie) Als optie in combinatie met Speedeo Connect   

Weergave van de watertemperatuur      
Informatie over het filtratiedebiet      
Weergave en regeling van pH      
Weergave van de Redox      
Regeling Redox vloeibare chloor  
Regeling Redox elektrolyse-eenheid  
Aansturing van de pomp met één snelheid      
Aansturing van de pomp met variabele 
snelheid 

  

Controle van de verwarming   
Controle van de verlichting   

Informatie over de positie en de zwemba-
dafdekking

  

Programmering van de spoeling en controle 
van automatische kleppen

  

Evolutie met Speedeo Connect    Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen 

(1) �Classificatie�van�de�uitrusting:�hoe�hoger�het�getal� ,�hoe�zuiniger�en�milieuvriendelijker�uw�uitrusting. 
De�belangrijkste�criteria�van�een�zuinig�en�gezond�zwembad�zijn:�de�juiste�hoeveelheid�op�het�juiste�moment,�de�juiste�ingreep�op�het�juiste�moment,�en�de�mate�waarin�het�water�geschikt�is�om�in�te�zwemmen.� 
Meer informatie: www.pentairpooleurope.com



U wenst uw Soleo pH uit te breiden 
met een behandeling waarbij 
vloeibaar chloor geïnjecteerd wordt?

VOEG EEN 
PERISTALTISCHE  
POMP TOE

Optionele accessoires

De nieuwe complete SOLEO-oplossingen 
bezorgen u het intelligente antwoord om in alle 
gemoedsrust uw water te kunnen behandelen!

Om de precisie en de levensduur van  
uw meetsondes te verhogen, 

OPTEER  
VOOR ONZE  
ANALYSEKAMER

Bent u bang om een automatiseringssysteem te installeren, tijd te
verliezen of over te weinig kennis te beschikken?

E-BOX IS DE GEMAKKELIJK
TE INSTALLEREN OPLOSSING
DIE U WEER 
VERTROUWEN GEEFT
IN AUTOMATISERING!

Ontvangstproblemen?
Wij hebben de oplossing,

DE GATEWAY: GEMAKKELIJK 
TE INSTALLEREN VOOR
EEN VERBINDING IN
ALLE OMSTANDIGHEDEN
 (langeafstandsverbinding)



PENTAIR POOL EUROPE
www.pentairpooleurope.com

MET PENTAIR IS HET 
LEUKER ZWEMMEN!

Meer weten over:
pentairpooleurope.com/blog
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SOLEO & SOLEO CONNECT
Intelligente oplossingen  
om water in volle gemoedsrust te behandelen.


