
orpheo

Мірний стаканчик ZeliaPod 
ZeliaPod measuring cup

Додаток для смартфона 
Smartphone app

Панель керування Orpheo 
Orpheo control panel

Для оптимального комфорту використання 
Orpheo ви вибираєте не лише автоматичний 
дозуючий пристрій.

Ви також вибираєте комплексну систему, 
призначену для простого управління за 
допомогою програми для смартфона,
надійного вимірювання завдяки якісним 
компонентам та встановлення без стресу за 
допомогою мірної склянки ZeliaPod.

Orpheo гарантує вам оптимальну якість води у 
вашому басейні або спа.

For an optimal use comfort, with an Or-
pheo you are not only opting for an automa-
tic dosing device.

You are also selecting a complete system 
designed for an easy way to manage the 
treatment with a smartphone app, with a 
reliable measuring thanks to quality com-
ponents and a stress free installation with 
the measuring cup ZeliaPod.

Orpheo ensures you an optimal water qua-
lity for your pool or spa. 

Дозуючий пристрій з мірною склянкою та програмою для смартфона. 
Dosing device with measuring cup and smartphone app.

Un appareil pour piscines... et spas !
A device for pools... and spas !

Комплексна система для кришталево чистої води!
A complete system for crystal clear water!



Швидка установка: тільки 
одне свердління в трубі для 
багатьох аксесуарів

Надійний вимір: 
упорскування
та вимір розділені в ZeliaPod

Комплектність: Zelia Pod 
забезпечує спеціальне місце 
для кожного елемента 
системи Orpheo

Вбудований режим SPA для 
активації під час запуску

TЧас упорскування зменшено в 
4 рази в порівнянні з режимом 
басейну

Повна система очищення 
води для SPA

Розумний процес: регулювання 
pH, наступне регулювання ОВП

РК-дисплей з підсвічуванням
у передній частині пристрою

Навігаційні кнопки з ярликами

Дисплей приладу: 
встановлене значення, обсяг, 
що вводиться і т.д.

Швидке калібрування зонда та 
нагадування кожні 60 днів

Embedded SPA mode to 
activate at the starting up

Backlit LCD display
in front of  the device

Injection time devided by 4 
compared to the pool mode

Navigation buttons with
shortcuts

A complete water treatment 
system for SPA

Device display: set value, injected 
volume, etc.

Smart process : pH regulation, 
ORP regulation afterwards

Quick probe calibration and
reminder every 60 days

Перемикач потоку
2 інжектори (pH та ОВП)
2 зонди (pH та ОВП)
Вбудований пристрій 
заземлення

Flow switch
2 injectors (pH and ORP) 2 
probes (pH and ORP) 
Embedded earthing device

Quick installation : only one 
drill in the pipe for many 
accessories

Reliable measuring : injection 
and measure are separated in 
the ZeliaPod

Complete : Zelia Pod provides 
a dedicated space for each ele-
ment of  the Orpheo system

Пристрій для басейнів та спа!
A device for pools... and spas !

Zelia Pod : для очищення води
Zelia Pod : for a water treatment 

Простота у використанні 
Easy to use



Кишеньковий Orpheo !
A pocket-sized Orpheo!

Інтуїтивно зрозумілий: 
управління Orpheo на планшеті/
смартфоні

Акуратність: реальний дисплей 
для контролю та упорскування

Режим упорскування та 
налаштування
вибір значень

Bluetooth® з'єднання: пульт 
дистанційного керування
антена з радіусом дії 25 м

Intuitive : Orpheo management 
on your tablet / smartphone

Accurated : real display mea-
surement and injection

Bluetooth® connection : remote 
antenna with 25m range

Injection mode and setting 
values selection

Модель MODEL ORPHEO X

Артикул Reference PF10J035

Панель Panel 260 x 180 x 80 мм

Джерело живлення Power supply 230В ЗС / 50 Гц

Вимірювання pH pH measure 4.5 - 9.5

Дозування pH pH dosing 1.5 л/год макс

Вимірювання ОВП ORP measure 30 - 990 мВ

Дозування ОВП ORP dosing 1.5 л/год макс

Довжина ZeliaPod ZeliaPod length 185 мм

З'єднання Connection Ø50 мм -1.5’’

Діапазон Bluetooth® Bluetooth® range 25 м макс.

Bluetooth® з'єднання      Bluetooth connection 4.0 BLE

Збереження даних          Data saving Мережа Sigfow - Sigfow network*

Підключена система дозволяє завжди стежити за басейном!
A connected system to always keep an eye on the pool !

Для віддаленого керування 
басейнами використовуйте 
систему Vigipool (опція) для 
постійного контролю басейну 
через веб-інтерфейс.

To remotely manage pools use the 
Vigipool system (optional) to conti-
nuously oversee the swimming 
pool on your web interface.

Антена Vigipool
Vigipool antenna

VIGIPOOL 1

INSTALLATEUR

VIGIPOOL 1VIGIPOOL 1

VIGIPOOL 2 VIGIPOOL 3

VIGIPOOL 4




