
Najlepsza woda – 
w Twoim basenie z jednego źródła.



Definiujemy świat
uzdatniania wody na nowo 

descon® 
PERFEKCYJNE UZDATNIANIE WODY – 
WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA.
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 
uzdatniania 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 podstawę naszej             
palety produktów. Opracowanie i produkcja naszych urządzeń ma miejsce wyłączenie w Niemczech zgodnie 
z najwyższymi standardami jakości. Najwyższa możliwa jakość, wykwalifikowany serwis i dystrybucja oraz 
wysoka niezawodność dostaw są filarami naszej filozofii firmy.





System descon®

Zbiornik przelewowy

„Nieuzdatniona woda z niecki“

Dozowanie flokulantu

Odprowadzenie wody pomiarowej

Pobór wody pomiarowej

Technika pomiarowo-regulacyjna

Filtr z wentylem i sterowaniem

Pompa filtrująca

Dodatkowa dezynfekcja UV / Stopień ozonowy w bypassie

Elektroliza

Dozowanie środków do korekty pH / 
Dozowanie środków dezynfekujących

„Czysta woda do niecki“

„Kanalizacja/ścieki“ 



Uzdatnianie wody dla 
najbardziej wymagających

ROZWIĄZANIE: TECHNIKA SYSTEMOWA descon®

Urządzenie uzdatniające musi sprostać wysokim wymaganiom procesu oczyszczania wody basenowej. 

Specyficzne właściwości wody do napełniania basenu, jej temperatura oraz obciążenie basenu mogą 
prowadzić do wielu reakcji niepożądanych. Utrzymanie właściwej wartości pH, kontrola zawartości środków 
do dezynfekcji oraz optymalna filtracja i hydraulika mają duże znaczenie dla higienicznie nienagannej wody 
kąpielowej.

Nasze produkty są dystrybuowane są jedynie przez wybranych, autoryzowanych i szczególnie wykwalifi-
kowanych instalatorów sprzętu.
 



Przyrzeczenie descon®

PROFESJONALNA TECHNIKA
DLA OSOBISTYCH DOZNAŃ KĄPIELOWYCH.
System pomiarowy, regulacyjny i dozujący descon® z dotykowym panelem obsługi dla łatwej i intuicyjnej 
obsługi ze zintegrowanymi pompkami perystaltycznymi descon® dos synchron zapewniającymi niezawodne 
i precyzyjne dozowanie.

Obok parametrów standardowych takich jak wolny chlor, Redox, pH i temperatura możliwe jest teraz 
również sterowanie urządzeniem filtrującym. Parametry oczyszczania wody można zestawiać indywidualnie. 
Urządzenie do wszystkich zastosowań dla idealnej jakości wody.

Czysta jakość życia i radość z kąpieli - znakomita woda 
dla Twojego dobrego samopoczucia i Twoja oaza wellness, 
niezawodnie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.



Czysta jakość życia i radość z kąpieli - znakomita woda 
dla Twojego dobrego samopoczucia i Twoja oaza wellness, 
niezawodnie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Twój odpoczynek



descon® mobil-trolone



Kontrola przez sieć Web z każdego 
miejsca na świecie 

ZDALNY DOSTĘP ZA POMOCĄ TABLETULUB SMARTFONA.
descon® mobil-trolone

Aplikacja do sterowania i wizualizacji parametrów higienicznych oraz

•  temperatury wody
•  okresów filtracji
•  kontroli poziomu cieczy i wielu innych

Dostęp poprzez łącze internetowe:

ROUTER + VPN WLAN SIEĆ DOMOWA PUNKT DOSTĘPU

DOSTĘP NA CAŁYM 
ŚWIECIE
Dla dostępu na całym świecie przez 
PC, tablet lub smartfona na urządzeniu 
mobi-trolone. Urządzenie musi posiadać 
następujące parametry instalacyjne:

•  łączność z siecią
•  podłączenie do sieci domowej
•  router + tunel VPN

PRZEZ WLAN 
 
Dla miejscowego dostępu przez PC, 
tablet lub smartfona na urządzeniu 
mobi-trolone. Urządzenie musi posiadać 
następujące parametry instalacyjne:

•  łączność z siecią
•  podłączenie do sieci domowej router 
/ WLAN

PRZEZ PUNKT 
DOSTĘPU – WLAN
Dla miejscowego dostępu przez PC, 
tablet lub smartfona na urządzeniu 
mobi-trolone. Urządzenie musi posiadać 
następujące parametry instalacyjne:

•  łączność z siecią / punkt dostępu
•  podłączenie do sieci domowej punkt    
    dostępu / router / WLAN



Systemy descon®trol
TECHNIKA  POMIAROWA, REGULACYJNA I DOZUJĄCA  
descon®trol DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA.
Technika pomiarowa, regulacyjna i dozująca descon® w sposób w pełni zautomatyzo-
wany steruje parametrami wody, od systematycznego poboru wody, poprzez obróbkę 
aż do precyzyjnego i oszczędnego dozowania. Obsługa przebiega w sposób łatwy i in-
tuicyjny poprzez PRZYCISKI lub WYŚWIETLACZ DOTYKOWY. Oprócz standardowych 
parametrów (pH, dezynfekcja i temperatura) dostępne są opcjonalnie dalsze funkcje i 
moduły całościowego uzdatniania wody. Za pomocą interfejsu (opcjonalnie) możliwa 
jest wizualizacja i sterowanie poprzez Internet.

XV PROModel | Seria R 
pro selectXV S

Basen kryty 4 4 4

Basen zewnętrzny 4 4 4

Wielkość niecki do 300m3 nieograniczona nieograniczona

Parametr pomiarowy pH 4 4 4

Parametr pomiarowy dezynfekcja chlorem (przez Redox lub pomiar wolnego chloru) 4 4 4

Parametr pomiarowy dezynfekcja BEZCHLOROWA 4 4 6

Parametr pomiarowy temperatura 4 4 4

Dozowanie zintegrowanymi pompami 4 6 6

Dozowanie zewnętrznymi pompami / urządzeniami 6 4 4

Sterowanie filtracją i ogrzewaniem u u 6

Automatyczne płukanie wsteczne u u 6

Wizualizacja | descon® mobil-trol u u 6

Interfejs do przekazywania danych u u u 

Wyjścia analogowe do przekazywania danych u u u

Wyposażenie standardowe     4 

Opcja      u
Brak możliwości     6







Basen. Marka. System. 

SYSTEM WATERCARE COMPLETE & WATERCARE ECO.
descon® „watercare” są kompaktowymi systemami do prywatnych basenów i jacuzzi. Są one zestawiane 
indywidualnie, zgodnie z potrzebami z wysokojakościowych i sprawdzonych komponentów z programu 
descon® . Do wyboru są 2 linie modeli, w zależności od potrzeb i wymagań.

Cały system jest fabrycznie wstępnie zmontowany, co pozwala zaoszczędzić miejsce, i gotowy do pracy w 
miejscu użytkowania w krótkim czasie. Dla niecek basenowych o pojemności do 115 m³.

System modułowy descon® plug & play.

 

descon®

Kompaktowe systemy 
watercare



descon®trol - Optymalizacja.
descon®trol DODATKOWA DEZYNFEKCJA | UV
Optymalizacja uzdatniania wody za pomocą urządzeń UV marki descon®trol. 

Urządzenia do dezynfekcji descon® ultraV ze stali szlachetnej montowane są 
w procesie przepływu częściowego za filtrem w przewodzie wody czystej. 
System wyróżnia się m.in. maksymalnym wykorzystaniem promieniowania 
UV poprzez tworzenie turbulencji, przy użyciu całej długości promiennika, 
oraz celowo zastosowane odbicie w rurze reakcyjnej. Żywotność lamp UV 
wynosi ok. 8000 godzin pracy. System można zainstalować bez problemu 
dodatkowo, przy małym zapotrzebowaniu na miejsce.

descon® ultraV – urządzenia do bezpiecznego wybicia lub inaktywacji mik-
roorganizmów i zarazków w wodzie basenowej. Zastosowanie chemikaliów 
może zostać znacznie zredukowane a światło UV eliminuje typowy zapach 
basenu. Dodatkowo światło UV znakomicie zapobiega tworzeniu się alg.



unides. Wytwarzanie chloru @ home
ELEKTROLIZA 
DOPASOWANA DO POTRZEB.
Zastosowanie techniki elektrolizy do wytwarzania środków do de-
zynfekcji przyczynia się w znacznym stopniu do niezawodności 
funkcjonowania basenu. Potrzebny środek do dezynfekcji jest wyt-
warzany na miejscu w zależności od zapotrzebowania przy pomo-
cy soli, wody i elektryczności. Wytworzony w ten sposób środek 
do dezynfekcji jest czysty, wysokoaktywny i wolny od uciążliwych 
produktów ubocznych, łagodny dla materiału i środowiska.

Zwyczajowe przechowywanie płynnego chloru w kanistrach             
(= towar niebezpieczny) oraz dźwiganie ciężkiego pojemnika dos-
tawczego ze środkami do dezynfekcji nie jest już konieczne.

Długoletnie doświadczenie w konstruowaniu i obchodzeniu się z 
tą technologią zapewniają maksimum korzyści i bezpieczeństwa. 
System elektrolizy descon® unides dzięki zastosowanej technologii 
jest łatwy w obsłudze i trwały.

Przebieg elektrolizy:
Z bezpiecznych surowców takich jak woda, sól i prąd w procesie 
fizycznym wytwarzany jest roztwór aktywnego chloru.

WODA

SÓL

PRĄD

ROZTWÓR 
AKTYWNEGO 

CHLORU
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