


Wysokojakościowa technika basenowa 
w atrakcyjnej cenie dla niezmąconej przy-
jemności z kąpieli w zaciszu domowym. m
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By cieszyć się słońcem, beztrosko odprężyć i zrelaksować się we własnym 
basenie. Produkty mypoolcontrol są podstawą niezmąconej przyjemności z 
kąpieli. Atrakcyjne produkty marki mypoolcontrol dla początkujących i zaawan-
sowanych użytkowników, jakość „Made in Germany”.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i wyważonego stosunku ceny do jakości 
produktów mypoolcontrol.



>> Opis produktu

mypoolcontrol >> EASY DOS <<

mypoolcontrol >> EASY FLOW <<

mypoolcontrol >> EASY ONE <<

mypoolcontrol >> EASY PRO <<

mypoolcontrol >> EASY TEC <<

System complete

Komponenty

>> POMPA FILTRUJĄCA <<

Program mypoolcontrol
Starannie dobrane, wysokojakościowe komponenty mypoolcontrol SYSTEM do nowoczesnego uzdatniania wody. 

•  Technika pomiarowo-regulacyjno-dozująca EASY ONE complete
•  Sterowanie filtracją i ogrzewaniem EASY PRO
•  Urządzenia filtrujące i pompy EASY TEC

mypoolcontrol – technika i wydajność „ALL INCLUSIVE”



Urządzenie pomiarowo-regulacyjne EASY ONE  do regulacji pH i                 
dezynfekcji z wyświetlaczem temperatury. W obudowie do montażu ściennego 
IP 54, z wyświetlaczem LCD 60 x 25 mm, 4-wierszowym, podświetlanym od 
tyłu. Intuicyjna, łatwa obsługa za pomocą klawiatury membranowej i wyświet-
lacza tekstowego. Wybór języków (niemiecki, angielski, francuski, włoski,                     
niderlandzki, rosyjski, polski i czeski).

Kontrola wody pomiarowej, automatyka opóźnienia włączania, sterowanie     
poziomem cieczy w zbiorniku z wyświetlaniem stanu w formie przejrzystego 
tekstu.

Wymiary:   240 x 160 x 90 mm 
Zasilanie:   85 ... 256 V AC lub DC 
Stopień ochrony:  IP65
Pobór mocy:  22 VA
Zakresy pomiarowe:  pH 0 – 14
   Redox -1500 - + 1500 mV
   temperatura -30 - +140 stopni C
   alternatywnie dozowanie 
   czasowe bezchlorowe
Wyświetlacz:  LCD, 4-wierszowy, 4 x 16 znaków, 
   podświetlany od tyłu
Przekaźnik:  2 bezpotencjałowe przekaźniki do 
   dezynfekcji i pH oraz 1 przekaźnik alarmowy
Wejścia analogowe:  wejścia pomiarowe Redox, 
   pH i temperatury 
Wejścia cyfrowe:  zewnętrzne zatrzymanie 
   regulatora i poziom zbiornika

Dalsze opcje:  wyjście analogowe 0(4) – 0 mA
   interfejs RS 485

 Dane techniczne i specyfikacja urządzenia: 
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 System >> EASY ONE complete << | Wersje

System >> EASY ONE complete << | CHLOR regulacja poprzez Redox | pH | t
mypoolcontrol - urządzenie pomiarowo-regulacyjno-dozujące na płycie do montażu ściennego, 
fabrycznie w stanie wstępnie zmontowanym. Wersja: Redox | pH | t.
Urządzenie kompletne, w skład którego wchodzi:

Urządzenie pomiarowo-regulacyjne EASY ONE - Rx | pH | t
- Dozowanie chloru poprzez Redox -
Z 2 perystaltycznymi pompkami dozującymi EASY DOS
Wydajność dozowania maks. ok. 4,5 l/h
Ogniwo pomiarowe 0317/Rmy w tym kontrola wody pomiarowej (cała armatura łatwa w czyszczeniu). 
Zestaw czujników do Rx | pH | t
Zestaw kabli pomiarowych do Rx | pH | t
Zawory dozujące, przewód ssawny, węże dozujące i instrukcja obsługi.
Nr art.: #17010
Wymiary płyty do montażu ściennego: 570 x 370 mm (wys. x szer.)
Masa: 9 kg

System >> EASY ONE complete << BEZCHLOROWY sterowany czasowo | pH | t
mypoolcontrol - urządzenie pomiarowo-regulacyjno-dozujące na płycie do montażu ściennego,
fabrycznie w stanie wstępnie zmontowanym. Wersja: bezchlorowon | pH | t
Urządzenie kompletne, w skład którego wchodzi:

Urządzenie pomiarowo-regulacyjne EASY ONE – bezchlorowo| pH | tt
z 2 perystaltycznymi pompkami dozującymi EASY DOS Wydajność dozowania maks. ok. 4,5 l/h.
Ogniwo pomiarowe 0317/Rmy w tym kontrola wody pomiarowej (cała armatura łatwa w czyszczeniu). 
Zestaw czujników do pH | t
Zestaw kabli pomiarowych do pH | t
Zawory dozujące, przewód ssawny, węże dozujące i instrukcja obsługi.

Nr art.: #17020
Wymiary płyty do montażu ściennego: 570 x 370 mm (wys. x szer.)
Masa: 9 kg

System >> EASY ONE << | CHLOR regulacja poprzez Redox | pH | t
EASY ONE - urządzenie pomiarowo-regulacyjne z odcinkiem pomiarowym
Wersja: Redox / pH i temperatura. 
Zestaw kompletny, w skład którego wchodzi:
Urządzenie pomiarowo-regulacyjne EASY ONE - Rx | Dozowanie chloru poprzez Redox.
Ogniwo pomiarowe 0317/Rmy w tym kontrola wody pomiarowej (cała armatura łatwa w czyszczeniu). 
Zestaw czujników do Rx | pH | t
Zestaw kabli pomiarowych do Rx | pH | t 
Instrukcja obsługi

Nr art.: #17025
Wymiary płyty do montażu ściennego: 290 x 370 mm (wys. x szer.)
Masa: 5 kg



System >> EASY DOS << | Pompka dozująca
Uniwersalna, sterowana mikrokontrolerem pompka perystaltyczna do automatycznego 
dozowania płynnych środków w zakresie uzdatniania wody basenowej (chloru, regula-
torów pH, środków flokujących, produktów na bazie tlenu aktywnego) z liczbą obrotów 
do ustawienia. W tym zestaw węża DLH 10.000 z maksymalną wydajnością dozowania 
4,5 l/h (75 ml/min). Łatwy montaż na ścianie, kabel z wtyczką typu europejskiego i ins-
trukcją obsługi.

Zastosowanie
W połączeniu z urządzeniem pomiarowo-regulacyjnym mypoolcontrol EASY ONE.    
W przypadku urządzeń kompletnych na płycie do montażu ściennego zamontowane są      
2 pompki dozujące EASY DOS w stanie gotowym do podłączenia.

Jako samodzielna jednostka do dozowania płynnych środków, takich jak chlor, tlen      
aktywny, korektory pH, algicydy lub środki flokujące.



System >> EASY PRO << | Sterowanie filtracją i ogrzewaniem

Sterowanie filtracją i ogrzewaniem dla pompy 230 V z analogowym pro-
gramatorem czasowym i elektroniczną regulacją temperatury. Przełącznik 
ON/OFF, z lampkami kontrolnymi do obsługi filtracji i ogrzewania. Wraz z 
czujnikiem temperatury.
Napięcie sieciowe: 230 V

Urządzenie mypoolcontrol EASY PRO do sterowania filtracją i ogrzewa-
niem umożliwia włączanie i wyłączanie pompy filtrującej (230 V) wg harmo-
nogramu włączania i wyłączania. Programowanie ustawiane jest za pomocą 
analogowego programatora czasowego. Poprzez zaprogramowane wy-
muszone włączanie i wyłączanie pompa filtrująca może być (bezpotencjało-
wo) uruchamiana i wyłączana. Zintegrowane sterowanie ogrzewaniem um-
ożliwia włączanie i wyłączanie pompy filtrującej (230 V). Za pomocą pokrętła 
można ustawić wybraną temperaturę zadaną.

Skrócony opis funkcji:

Pompa filtrująca:  HAND = tryb ręczny | ON = wł. | OFF = wł.
   AUS = wyłączenie pompy filtrującej
   AUTO = sterowanie za pomocą programatora czasowego
Pompa grzewcza:  AUS = ogrzewanie jest wyłączone | brak ogrzewania
   AUTO = funkcja ogrzewania jest aktywna, wartość zadaną należy ustawić za pomocą pokrętła.
Wyświetlacz:  LED dla pompy filtrującej. Jeśli dioda LED świeci się na zielono, pompa filtrująca pracuje.
   LED dla pompy grzewczej. Jeśli dioda LED świeci się na zielono, pompa grzewcza pracuje.
Przełącznik ON/OFF:  przełącznik kołyskowy

Dane techniczne i specyfikacja urządzenia:

Zasilanie:   230 VAC, 50/60 Hz 
Złącze pompy filtrującej: maks. 8 A
Przewód przyłączeniowy: maks. 2,8 kW | Złącze pompy grzewczej: maks. 4 A
Stopień ochrony:  IP 54
Wymiary:   120x200x80 mm
Masa:   0,9 kg
   Nr art.: 17225



mypoolcontrol EASY TEC zbiornik filtracyjny z samozasysającymi pompami 
filtrującymi, centralny punkt uzdatniania wody basenowej.

Tutaj opłaca się KNOW HOW – z tego powodu zaufaj sprawdzonej jakości, 
wybieranej przez profesjonalistów. Korzystna cenowo technika basenowa nie 
wyklucza innowacyjności i niezawodnej funkcjonalności. 
Produkty mypoolcontrol – EASY TEC idą z duchem czasu, działają                 
niezawodnie, są w krótkim czasie gotowe do użycia i zapewniają niezmąconą          
przyjemność kąpieli.
mypoolcontrol EASY TEC – zbiornik filtracyjny, zawór 6-drogowy i pompy 
filtrujące.

Zbiornik filtracyjny  >> EASY TEC  <<

Pompa obiegowa  >> BADU® allround | Aqua Plus <<

Model
EASY TEC

Nr art. Średnica 
zbiornika

Wysokość 
zbiornika

Zawór 6-
drogowy

Wypełnienie 
piaskowe

Wydajność pompy 
Strumień objętości 

maks.

Do niecek do

SM 500 17200 500 mm 850 mm 1 1/2 ” 100 kg 10 m3 / h 50 m3

SM650 17201 650 mm 943 mm 1 1/2 ” 150 kg 15 m3 / h 75 m3

SM750 17202 750 mm 1020 mm 2 ” 250 kg 22 m3 / h 110 m3

TM450 17205 450 mm 775 mm 1 1/2 ” 75 kg 8 m3 / h 40 m3

TM530 17206 530 mm 925 mm 1 1/2 ” 100 kg 11 m3 / h 55 m3

TM620 17207 620 mm 960 mm 1 1/2 ” 125 kg 15 m3 / h 75 m3

Model Nr art. Opis Podłączenie Wydajność przy  7 m/Ws

Aqua Plus 6 54005 z przewodem 3,5 m i wtyczką 230 V 1~, 0,25 kW 7 m3/h

BADU Magic II/6 54002A z przewodem 3,5 m i wtyczką 230 V 1~, 0,25 kW 6,5 m3/h

BADU Magic II/8 54003A z przewodem 3,5 m i wtyczką 230 V 1~, 0,40 kW 9,0 m3/h

BADU Magic II/11 54004A z przewodem 3,5 m i wtyczką 230 V 1~, 0,45 kW 12,5 m3/h

BADU Top II/8 54010A z przewodem 3,5 m i wtyczką 230 V 1~, 0,30 kW 9,5 m3/h

BADU Top II/12 54011A z przewodem 3,5 m i wtyczką 230 V 1~, 0,45kW 12 m3/h

BADU Top II/14 54012A z przewodem 3,5 m i wtyczką 230 V 1~, 0,65 kW 15 m3/h

BADU ECO Touch II 54053A z przewodem 3,5 m i wtyczką 230 V 1~, 0,75 kW bis 22 m3/h



Technika filtracyjna  >> EASY TEC <<

Zbiornik filtracyjny  >> EASY TEC SM <<

Zbiorniki filtracyjne mypoolcontrol EASY TEC z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z 
ręcznym odpowietrznikiem zbiornika, uchwytem na manometr, manometrem ciśnieniowym, 
otworem spustowym, orurowaniem wewnętrznym i dnem kolektorowym z tworzywa sztucznego 
odpornego na korozję z wlewem i włazem z wiekiem i zaworem 6-drogowym Side Mount.

•  Ciśnienie robocze: maks. 2,0 bara
•  Wieko z narzędziem do uszczelnienia uszczelką
•  Temperatura pracy: maks. 40 stopni Celsjusza
•  zawór 6-drogowy / zestaw montażowy połączenie śrubowe
•  Ręczny odpowietrznik zbiornika i manometr ciśnieniowy

Zbiornik filtracyjny  >> EASY TEC TM <<

Model TM (zbiornik filtracyjny z zaworem 6-drogowym Top Mount / mocowanie u góry) 

Zbiornik filtracyjny  mypoolcontrol EASY TEC z polipropylenu z manometrem ciśnieniowym, otworem 
spustowym, orurowaniem wewnętrznym i dnem kolektorowym z tworzywa sztucznego odpornego 
na korozję zaworem 6-drogowym Top Mount 1 ½“.

•  Ciśnienie robocze: maks. 2,0 bara
•  Temperatura pracy: maks. 40 stopni Celsjusza
•  Zawór 6-drogowy Top Mount
•  Ręczny odpowietrznik zbiornika i manometr ciśnieniowy

Pompa obiegowa  >> BADU® allround | Aqua Plus <<

Pompy filtrujące Speck allround i Aqua Plus 

Klasyk wśród pomp basenowych dla basenów naziemnych średniej wielkości, basenów wpuszczanych 
w ziemię  lub małych stawów kąpielowych. Dzięki dużej mocy ssania można uprzednio włączyć 
odkurzacz dna basenu. Pompy basenowe zawdzięczają swoją długą żywotność i niezawodną pracę 
świadomie wybranym materiałom, budowie niewymagającej złożonej konserwacji i sprawdzonym 
bezpieczeństwie.

Zakres stosowania
Cyrkulacja wody basenowej w urządzeniach filtrujących.

Wersja
Pompa blokowa ze zintegrowanym łapaczem włókien.
Miechowe uszczelnienie pierścieniem ślizgowym na piaście wirnika z tworzywa sztucznego. 
Wał silnika/pompy nie ma kontaktu z wodą basenową. Separacja elektryczna.



System >> EASY PRO LEVEL SWB << | Regulator poziomu wody 
Kontrola zbiornika przelewowego -  mypoolcontrol EASY PRO LEVEL SWB - 
elektroniczna regulacja poziomu wody do basenów ze zbiornikiem przelewowym.
Do automatycznej regulacji poziomu wody, zabezpieczenia biegu jałowego pompy 
filtrującej z dodatkowym wymuszonym włączeniem w połączeniu ze sterowaniem filtrem

mypoolcontrol EASY PRO. AUmożliwia podłączenie 5 elektrod zanurzeniowych.    

Dane techniczne i specyfikacja urządzenia: 

Zasilanie:   230 VAC, 50/60 Hz
Złącze pompy filtrującej: maks. 8 A
Przewód przyłączeniowy: maks. 1,5 kW
Zawór elektromagnetyczny: maks. 4 A
Zawór kulowy lub
pompa zanurzeniowa: maks. 2 A
Elektrody zanurzeniowe: maks. 5
Stopień ochrony:  IP 54
Wymiary w mm:  120x200x62

Nr art.: 17230
mypoolcontrol EASY PRO LEVEL SWB 
(sterowanie do zbiornika przelewowego)

Nr art.: 17231
Zestaw elektrod zanurzeniowych do mypoolcontrol PRO LEVEL SWB.
5 elektrod z V4A z powłoką ochronną z tworzywa sztucznego, 3 m długości przewodu, kabel odporny na chlor, wraz z uchwytem
  

System >> EASY PRO LEVEL S << | Regulator poziomu wody
Regulacja poziomu wody do basenów skimmerowych -  mypoolcontrol EASY PRO LEVEL S -
Elektroniczna regulacja poziomu wody za pomocą przełącznika pływakowego. Regulacja poziomu wody
przez nakierowanie zaworu elektromagnetycznego lub zaworu kulowego elektromagnetycznego do przewodu ze świeżą wodą.
    
                                                                      

Dane techniczne i specyfikacja urządzenia:
 
Napięcie:   230 VAC/ 50 Hz
Wydajność:  1380 VA
Zawór elektromagnetyczny: maks. 4 A
Zawór kulowy:  maks. 2 A
Stopień ochrony:  IP 54
Wymiary w mm:  96x128x60
 

Nr art.: 17235
mypoolcontrol EASY PRO LEVEL S (kontrola skimmera)

Nr art.: 17236
mypoolcontrol niveau compact
Czujnik poziomu wody z przewodem 5 m (do regulacji skimmera)



descon® - Twój partner w kwestii techniki wodnej.
Firma została założona w 2010 r. przez profesjonalistów z branży uzdatniania wody z 
długoletnim doświadczeniem i odniosła sukces na rynku. 
Program descon® obejmuje wszystkie kluczowe produkty do profesjonalnego uzdatnia-
nia wody w zakresie basenów publicznych i prywatnych. Przeważająca część produktów 
takich jak urządzenia pomiarowo-regulacyjne, pompy dozujące, urządzenia ozonujące i 
UV oraz chemikalia specjalne są specjalnie opracowanymi produktami marki descon® .

Made in Germany. 

Sprawdzone technologie, innowacyjne i praktyczne rozwiązania stanowią techniczną pod-
stawę naszego programu urządzeń. Opracowanie i produkcja naszych urządzeń ma miej-
sce głównie w Niemczech oraz UE zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Najwyższa 
możliwa jakość, wykwalifikowany serwis i dystrybucja oraz wysoka niezawodność dostaw 
są filarami naszej filozofii firmy.

>> o nas <<

mypoolcontrol -
marka descon® GmbH.



mypoolcontrol.de

Marka descon® GmbH
Siemensstraße 10 | 63755 Alzenau | Germany

T | +49 (0)6023 50 70 10
F | +49 (0)6023 50 70 20
info@mypoolcontrol.de
www.mypoolcontrol.de
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