
Salt water pool care
for highest demands
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Majitelia bazénov, ktorí používajú soľ na ošetrenie bazénovej vody, sa vedome rozhodli 
pre používanie prírodného produktu. Soľ je prirodzenou súčasťou Zeme a nedokážeme 
si predstaviť život bez nej. Soľ je všeobecne známa ako korenie a jedlo je zriedkavo 
pripravené bez nej. Skutočnosť, že soľ sa môže použiť na dezinfekciu vody, je však pre 
mnohých majiteľov bazénov nová.

Metóda dezinfekcie založená na soli sa volá soľná elektrolýza. Najprv sa soľ pridá 
priamo do vody v bazéne v nízkej koncentrácii. Pomocou zariadenia, ktoré je už 
integrované v systéme obehu bazéna, sa soľ pretransformuje na dezinfekčný 
prostriedok. Dezinfekčný prostriedok je teda vyrábaný priamo v bazéne, takže nie je 
nutné manuálne použiť dezinfekčné prostriedky. Šetrí veľa času a úsilia taktiež aj 
ťažkosti s manipuláciou s inými dezinfekčnými prostriedkami a neustále poskytuje 
hygienickú a krištáľovo čistú vodu.

Naturally Salt od BAYROL je unikátny a spoločný koncept pre starostlivosť o bazén so 
slanou vodou: na základe dlhoročných skúseností v oblasti úpravy vody spoločnosť 
BAYROL vyvinula rad soľných elektrolyzérov, ktoré dokonale spĺňajú všetky 
požiadavky tejto konkrétnej metódy starostlivosti o vodu.

Naturally Salt od BAYROL 
Nová úprava slanej vody od odborníka



Naturally Salt od BAYROL 
Soľná elektrolýza
Naturally Salt od BAYROL je nový a zosúladený koncept pre bazény so slanou vodou. Produktový 
rad bol vyvinutý tak, aby vyhovoval špecifickým potrebám bazénov obsahujúcich slanú vodu. 
Obsahuje všetko, čo je potrebné na udržiavanie vášho bazéna krištáľovo a hygienicky čistého a tiež 
na ochranu vášho zariadenia.

AKO FUNGUJE SOĽNÁ ELEKTROLÝZA?
Systém sa skladá z riadiacej jednotky a elektrolýzy. Soľ bude pridaná v koncentrácii cca. 3 g/l priamo 
do vody v bazéne. Na porovnanie: koncentrácia soli morskej vody je cca. 10 krát vyššia. Elektrolýzna 
bunka, ktorá je integrovaná do potrubia pre cirkuláciu vody, transformuje rozpustenú soľ na aktívny 
chlór metódou elektrolýzy. Aktívny chlór potom zničí baktérie a iné mikroorganizmy, a tak vykonáva 
spoľahlivú dezinfekciu vody. Časť nevyužitého chlóru sa po určitej dobe zmení späť na soľ. Zostáva v 
obehovom systéme a môže sa opäť premeniť na chlór.

Bazénová voda ošetrená pomocou soľnej elektrolýzy je jemná, je príjemná voči pokožke a 
nespôsobuje podráždenie očí. Vďaka veľmi nízkej koncentrácii je voda bez chuti, ale táto je stále 
dostatočná na udržiavanie čistej a krištáľovo čírej vody.

NATURALLY SALT OD BAYROL RANGE STANDS FOR:

• jednoduchá a spoľahlivá starostlivosť o vodu bez námahy a ťažkostí
• ekologický koncept
• poskytuje vám viac času na bezstarostné vychutnanie vášho bazéna
• dlhodobá ochrana vášho zariadenia a teda vašej investície
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  vyžaduje veľmi nízku 
koncentráciu soli iba 1,5 g/L

 jednoduchá a intuitívna obsluha 
pomocou funkčných klávesov s 
rozšírenou štruktúrou menu

  integrované meranie teploty pre 
pripojenie vyhrievania bazéna

prevádzku filtračného čerpadla a 
ďalšie funkcie

  automatická redukcia výroby 

chlóru keď je  pool cover is 

zavreté

  samočistiaca electrolýzna bunka

fukcia  „Boost“- dočasne 
zvýšuje hodnotu chlóru

pre bazény až do 70 m3

Naturally Salt od BAYROL 
Automatický systém na soľnú elektrolýzu
Nová rada zariadení na solnú elektrolýzu je jednoduchá na ovládanie, multifunkčná, s elegantným 
dizajnom, ktorý je špeciálny pre BAYROL. Prírodná soľ BAYROL soľnými systémami vykonáva 
automatickú a kontinuálnu dezinfekciu vody v bazéne.

Salt Relax 
Funkčná jednotka pre bazény s objemom vody až do 70 m³.

Salt Relax PRO 
Inovatívne prémiové yariadenie ponúka dodatočné funkcie a voliteľné 
royšírenia pre spoľahlivú starostlivosť o bazén so slanou vodou.

Faktor účinnosti Salt Relax PRO bol optimalizovaný, čo umožňuje 
jednotke zabezpečiť dokonalú dezinfekciu vody s koncentráciou soli len 
1,5 g / l. Štandardná konfigurácia ponúka už niekoľko funkcií, napríklad 
ovládanie filtračného čerpadla alebo osvetlenia bazénu. Integrované 
meranie teploty umožňuje pripojenie a prevádzku ohrevu bazéna.

Moduly pH a Redox sú voliteľne k dispozícii. Zatiaľ čo pH modul sa 
postará o automatické nastavenie hodnoty pH, modul Redox umožňuje 
presnú dostupnosť dezinfekčného prostriedku pomocou hodnoty Redox 
ako parametra.

Salt Relax PRO zaručuje dokonalú kvalitu vody s ešte nižšou 
koncentráciou soli v bazéne.

VÝHODY:

Salt Relax potrebuje na poľahlivú dezinfekciu bazénovej vody nízku 
koncentráciu soli 3,3 g / l. Vďaka intuitívnej štruktúre menu ovládacej 
jednotky môže byť výroba chlóru ľahko prispôsobená špecifickým 
požiadavkám vášho bazénu.

Pokiaľ sa to nepodarí (napríklad v prípade zákalenej vody), funkcia boost 
Salt Relax dočasne zvýši produkciu chlóru, aby prekonala problém. 
Elektrolytický článok ponúka samočistiaci mechanizmus, a preto 
poskytuje nepretržitú a účinnú výrobu chlóru po celý čas.

Salt Relax vám prináša potešenie z kúpania pri vyvinutí čo najmenšieho 
úsilia na údžbu vody.

FUNKCIE:

  spoľahlivá dezinfekcia bazénov 
vody

  jednoduchá a intuitívna 
obsluha pomocou funkčných 
tlačitok

  samočistiaca 
electrolýzna bunka

funkcia „Boost“-na 
dočasné zvýšenie 
hodnoty chlóru

MOŽNOSTI: 
• pH
• redox 
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BAYROL Deutschland GmbH
Robert-Koch-Straße 4 · D-82152 Planegg
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