
Orpheo
Référence PF10J011
Розміри (шxвxд) 260x180x80  мм
Вага 3,5 кг
Напруга живлення 230 В / 50 Гц  monophasée
Водонепроникний корпус IP-54

Регулювання ОВП
Діапазон вимірювань 100 - 990 мВ
Установчі позиції 500 - 850 мВ
Зонд Комбінований електродний зонд
Швидкість потоку макс. 1,5 л/год
Перистальтичний насос інтегрований

Регулювання pH
Діапазон вимірювань pH 3,7 - 99
Швидкість потоку пропорційний
Діапазон pH pH 6.0 / 8.5
Перистальтичний насос інтегрований

Поставляємi приналежності :
1 зонд ОВП - 1 зонд рН
2 канали інжектора - 2 всмоктуючих сітчастих фільтра - кристалічна 
трубка 2x2 м 3 буферних розчину : 650мВ, pH7 та pH9
4 затискних сідла
Інструкція користувача

Orpheo
Reference PF10J011
Dimensions (wxhxd) 260x180x80  mm
Weight 3,5 kg
Power supply voltage 230 V / 50 Hz  single-phase
Watertight enclosure IP-54

ORP regulation
Measurement range 100 - 990 mV
Setting positions 500 - 850 mV
Probe Combined electrodes probe
Flow rate max. 1,5 l/h
Peristaltic pump  integrated

pH regulation
pH Measurement range 3,7 - 99
Flow rate proportional
pH range 6.0 / 8.5
Peristaltic  pump integrated

Supplied accessories :
1 ORP probe  - 1  pH probe
2 injector channels - 2 suction strainers
2x2 m crystal tube - 3 buffer solutions 650mV, pH7 and pH9
4 clamp saddles
User manual
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Регулювання RedOx

Регулювання pH

Система обробки рідким хлором "все в 
одному"

Цифровий дисплей

RedOx regulation

pH regulation

All in one liquid chlorine 
treatment system

Digital display

� Підвищена безпека
Щоденний контроль обсягу ін'єкції 
Обмеження щоденної ін'єкції для 
підвищення безпеки

� Світлодіодні індикатори роботи та 
налаштувань за замовчуванням

� Повинна контролюватися фільтрація

� More security
Daily control of the injected volume
Limitation of the daily injection for
enhanced safety

� Operation and defaults LEDs indicators
� Must be controlled by filtration

ФУНКЦІЇ 
Пристрій впирскує в басейн необхідну 
кількість окислювача для підтримки RedOx-
потенціалу (ORP) води вище порога, 
установленого користувачем. У той же час 
ORPHEO вимірює pH та коригує його для 
забезпечення максимальної ефективності 
очищення води.

ВИКОРИСТАННЯ
Це пристрій особливо пристосоване для 
обробки води рідким хлором для 
плавальних басейнів об'ємом до 250 м3.

FUNCTIONS
The device injects into the pool the neces-
sary amount of oxidiser to maintain the
RedOx potential (ORP) of water above
the threshold set by the user.
Meanwhile ORPHEO measures pH and
corrects it to ensure the highest efficiency
of the water treatment

USES
This device is particularly adapted to
water treatment with liquid chlorine for
swimming pools up to 250m3

pH

ORP

Вихід дозуючого насоса
dosing pump output

Основний запас
Main supply

Сухий контакт
Dry contact

Окислювач
oxidizer

ОВП-зонд
ORP probe

Iнжектор окислювача
Oxidizer injector

Iнжектор pH
pH- injector

pH-зонд
pH probe

Перистальтичний дозуючий 
насос 
Peristaltic dosing pump

Перистальтичний дозуючий
насос

Peristaltic dosing 
pump
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