Eenvoudig
MEER voor
uw zwembad.

EASYSTAR –

De retrofit zweminstallatie.

Heel eenvoudig te
installeren.
Inhangen, vastschroeven, kabels leggen, besturing monteren
en het zwemplezier kan beginnen.

Snelle en eenvoudige montage door uw vakspecialist

Verkrijgbaar met
lichtgrijze of
witte behuizing

Verkrijgbaar in verschillende
prestatieniveaus met één
of twee turbines
Modern,
dynamisch ontwerp

We maken de installatie van ons EasyStar retrofitsysteem
zo gemakkelijk mogelijk voor de vakhandel.
Verschillende montagehulpmiddelen, die perfect zijn afgestemd op elk type zwembad, zorgen
voor een eenvoudige inbouw. Of EasyStar nu in een zwembad met skimmer of in een overloopzwembad wordt gemonteerd: met onze montagebeugels bent u zeker van een snelle installatie.
Zelfs bij eenvoudige opzetzwembaden!

Minimale breedte 2,5 m

Minimale lengte 5 m

“Zwemmen met EasyStar
geeft mij de mogelijkheid
tot een intensieve technische
training.”

Perfecte
training ...

Elena Krawzow
Merkambassadrice
van EasyStar
Wereldkampioene paralympisch
zwemmen 2019 en 2020 en winnares van een gouden medaille op
de Paralympische Spelen in Tokio

Plezier voor het hele gezin

Optimaal trainen
Afstand 1 m

Zwemmer ca. 2 m

in 2021!
Afstand min. 1,5 m

Systeem 0,5 m

EasyStar
… Pure levensvreugde!

BINDER24-App
Bedien de EasyStar
nu via de app

Heeft u al een zwembad en wilt u deze zonder veel moeite
uitbreiden met een krachtige tegenstroominstallatie?

Met de optionele trainingsapp BINDER24
creëert u niet alleen uw persoonlijke trainingsschema‘s, maar nog veel meer. Download

Het modern ontworpen EasyStar retrofitsysteem is speciaal voor dit doel ontwikkeld. Het systeem

direct de app voor een nog persoonlijkere

biedt het volledige vermogen en alle functies van een vast ingebouwde turbinezweminstallatie.

bediening van uw EasyStar.

Het kan heel eenvoudig met behulp van een montagebeugel aan de rand van het zwembad worden
bevestigd en sluit met zijn minimalistische en compacte design perfect aan op uw omgeving.

Tijd voor ontspanning

optimale zwemtraining

geen spatwater

energie-efficiënte werking

natuurlijke tegenstroming

gemakkelijk in te bouwen

lage ruis & trillingen

Een natuurlijk
aanvoelende
STROMING ...

Puntbelastingen
bij gangbare
tegenstroominstallaties.

Brede en gelijkmatige boven- en
onderstroming dankzij de gepatenteerde
turbinetechnologie van BINDER.

Altijd achteraf
te monteren!
“Zou u graag stevig doorzwemmen
zonder steeds te moeten keren?”

EasyStar biedt voor elk trainingsniveau de ideale oplossing:
wij leveren het retrofitsysteem in zes prestatieniveaus met
volumestromen van 160 tot 550 m3 per uur – en ook zijn er
speciale oplossingen mogelijk met een capaciteit tot 600 m3
per uur. Neem contact op met ons!

Type

BGA 160

BGA 215

BGA 275

BGA 320

BGA 430

BGA 550

Aansluitspanning [VDC]

230

230

230

230

230

230

Nominale stroom [A]

6

8

8

12

16

16

Stroomverbruik [W]

1350

1500

1700

2700

3000

3400

Motorvorm (BLDC)

1 stuk

1 stuk

1 stuk

2 stuk

2 stuk

2 stuk

Nominale spanning [VDC]

24

24

24

24

24

24

Volumeverplaatsing [m³/h]

50 – 160

50 – 215

80 – 275

100 – 320

100 – 430

160 – 550

Stromingssnelheid [m/s]

1,0 – 2,5

1,0 – 3,2

1,0 – 3,2

1,0 – 2,5

1,0 – 3,2

1,0 – 3,2

Watertemperatuur [°C]

+5 – +40

+5 – +40

+5 – +40

+5 – +40

+5 – +40

+5 – +40

Voor ons turbine tegenstroomsysteem EasyStar heeft u geen krachtstroomaansluiting nodig!

Uw vakspecialist
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