FILTROS E BOMBAS

CS
FILTROS DE CARTUCHO
AMIGOS DO AMBIENTE
PARA UMA FILTRAGEM
ULTRA-FINA

1 FILTRAGEM ULTRA-FINA
Um nível de filtragem de 15 a 20 micrones, 2 vezes mais fino do que os
filtros de areia, para uma água transparente em qualquer circunstância
e um excelente conforto de banho.

+++
FILTRAÇÃO
FINA

2 MANUTENÇÃO SIMPLES E ECONOMIA DA ÁGUA
Não é necessária uma contralavagem, basta enxaguar o cartucho com água limpa e,
deste modo, o consumo de água é 10 vezes menor do que na limpeza de um
filtro de areia.

AMIGO
DO AMBIENTE

3 ADAPTA-SE A TODAS AS INSTALAÇÕES
Filtro muito compacto que permite uma instalação fácil em qualquer
tipo de local técnico, principalmente quando não existe escoamento.
A instalação é ainda mais rápida graças ao kit VersaPlumb® opcional.

FÁCIL
INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CS100

CS150

130 m3

170 m3

Caudal máx. (m /h)

22,7

34,1

Superficie filtrante (m2)

9,3

14

Capacidade de filtragem (8h/dia)
3

Número pregas (cartucho)
Velocidade de filtragem por m2

143

215

2,4 m3 / h / m2

2,1 m3 / h / m2

Uniões de redução

63/50 mm

Pressão de funcionamento (bar ou kg/

0,2 - 0,8 (Bomba de velocidade variável); 0,4 - 1,2 (Bomba de velocidade simples))

Pressão máxima (bar ou kg/cm2)

3,5

Material do corpo

Corpo de polipropileno reforçado com fibra de vidro 100 % resistente a corrosão química

Finura de filtragem

15-20 micrones

Posição manómetro

Superior, sobre a tampa
Drenagem extra grande com diametro útil de 53 mm (fornecido com kit de conexão para tubagem de descarga)

Drenagem

TOP +

ACESSÓRIOS

Muito compactos, podem ser instalados em locais pequenos.

Kit de ligação VersaPlumb®:

Grande drenagem da água (5,3 cm) que pode ser conectada

• rápida instalação

a uma tubagem de evacuação.

• desempenho hidráulico melhorado
• rosca 1/2’’ para kit tomada de terra

TIPOS DE PISCINAS
1

T ODO TIPO DE PISCINAS

2

P
 ARA PISCINAS ATÉ 170 M3

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

ANOS
Uniões de redução 63/50mm

Cartucho filtrante
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+ informação

707 502 144

www.zodiac-poolcare.pt

GARANTIA

SOBRE O CORPO

GARANTIA

NO EQUIPAMENTO

