
Vraag meer informatie over Oxymatic® Smart in 
uw verkooppunt. Zij zullen u adviseren over het 
model dat het beste past bij uw behoeften.

www.hydrover.eu
Avda. de la Industria, 6-8. Nave 17
28108 Alcobendas - Madrid - España 
Tel.: (+34) 91 659 12 71

HET ENIGE 100% ECOLOGISCHE, CHLOORVRIJE 
WATERONTSMETTINGSSYSTEEM DAT HET AUTOMATISCHE 

BEHEER OP AFSTAND VAN ALLE FUNCTIES VAN HET 
ZWEMBAD MOGELIJK MAAKT!

TECHNOLOGIE GEPATENTEERD DOOR  

... Zo zuiver  
dat we het zouden  
kunnen drinken ...

100% ECOLOGISCH • INTEGRAAL BEHEER
SYSTEEM OP AFSTAND  

     NIEUW!
WATERBEHANDELING



DE BESTE KEUZE VOOR UW ZWEMBAD:  
EEN VEILIGE, EFFECTIEVE EN MILIEUVRIENDELIJKE 

BEHANDELING VAN WATER

100% ECOLOGISCH  
EN CHLOORVRIJ 
Dankzij zijn gepatenteerde ABOT-technologie 
(hydrolyse + ionisatie) stelt de Oxymatic® 
Smart de gebruiker in staat te genieten 
van een perfect ontsmet, zuiver en gezond 
zwembadwater zonder chloor of chemische 
oxidatiemiddelen te moeten gebruiken.

INTEGRAAL BEHEER EN TOTALE 
CONTROLE 
Met zijn nieuw aanraakscherm kan het 
Oxymatic® Smart-systeem alle nodige 
beheersmogelijkheden van uw zwembad 
voor zijn rekening nemen. Het garandeert 
een constante ontsmetting van het 
zwembad, beheert en regelt de pH-waarde, 
de circulatiepomp en haar frequentie, 
controleert en beheert de Redox, het koper, het 
geleidingsvermogen van het water, maar ook,  
het rolafdekkingssysteem en de verlichting van 
het zwembad, de muziek enz. 

SYSTEEM OP AFSTAND VIA INTERNET
Dit ecologisch systeem kan met behulp van de 
beschikbare mobiele applicaties voor iPhone, 
Android en PC van op afstand gecontroleerd 
worden en het maakt het mogelijk om op elk 
moment de toestand van het zwembad te 
kennen en al de beheersmogelijkheden op 
globale wijze te regelen.     

Het enige 100% 
ecologische, chloorvrije 
waterontsmettingssysteem 
dat het automatische 
beheer op afstand van alle 
functies van het zwembad 
mogelijk maakt!

Geen 

EEN REVOLUTIE VOOR  
UW ZWEMBAD! 

HYDROLYSE,
100% ECOLOGISCHE 

TECHNOLOGIE DIE EEN 
VAN DE KRACHTIGSTE 

ONTSMETTINGSMIDDELEN 
VAN DE MARKT 

PRODUCEERT, OP BASIS 
VAN DE SPECIFIEKE 
WATERMOLECULE

    GEZOND VOOR UW GEZIN EN HET 
MILIEU
U zwemt in volledig zuiver water, dat de 
huid niet uitdroogt, de ogen niet irriteert, 
geen allergieën veroorzaakt en uw 
zwemkledij niet ontkleurt. Geen geur van 
chloor in de lucht, geen chloorsmaak in het 
water.

    ZONDER GEVAAR  
U vermijdt de opslag van chemische 
producten en de bijkomende gevaren van 
dampen en gebruik ervan.

    EENVOUDIG 
De installatie is snel en het gebruik  
eenvoudig en intuïtief.

    ECONOMISCH 
U vermindert de kosten voor chemische 
producten en u verbruikt weinig energie 
(ongeveer 5 Watt/uur).

    AUTOMATISCHE REGELING  
EN VAN OP AFSTAND   
Een uniek systeem dat het mogelijk maakt 
om alle functies van uw zwembad te 
programmeren ook al bent u op vakantie: de 
controle van de zuiverheid van het water, de 
regeling van de pH, van de verlichting, van 
de filters, van de pomp, van de elektrische 
toestellen voor automatische reiniging 
van de bodem van het zwembad, van de 
overdekking en van de verwarming  
van het zwembad ...

GEEN ZOUT
GEEN CHLOOR

GEEN CHEMISCHE 
OXIDATIEMIDDELEN

GEEN SMAAK
GEEN GEUR

GEEN IRRITATIE
GEEN ALLERGIEËN

TECHNOLOGIE GEPATENTEERD DOOR  


