MAGNESIUMELEKTROLYSE

De exclusieve elektrolyseoplossing met magnesium

DE ONGEËVENAARDE
ZACHTHEID VAN
ZUIVER EN HELDER WATER

1 W
 ATER DAT ZACHT IS VOOR DE HUID EN DE OGEN
MagnaPool® vertraagt de ontwikkeling van chloramines op natuurlijke
wijze, zodat u kunt genieten van water zonder de geur van chloor
en zonder irritatie van de ogen en de huid.

2
1 EEN KRISTALHELDER EN ZUIVER ZWEMBAD
Met MagnaPool® verkrijgt u een zwembadwater van
een ongeëvenaarde helderheid, zonder toevoeging van
desinfectiechemicaliën.

3 E EN MILIEUVRIENDELIJKE BEHANDELING
Het Crystal Clear-filtermedium in de MagnaPool®-zwembaden bestaat
uit duizenden zuivere glaskristallen: het is niet ontvankelijk voor bacteriën
en vereist slechts een zeer korte terugspoelcyclus van het filter.

WIST U DIT?
Met de MagnaPool®-oplossing kunt u uw waterverbruik verminderen met 75%,
wat gelijk staat aan een besparing van 5.280 liter water per jaar(1).
(1) Indicatieve waarden berekend voor een zwembad van 1 m3 met een filtering van 50 m3/u en een gebruiksperiode van 13 maanden.

KENMERKEN

HOE WERKT HET?

BEVEILIGD SYSTEEM

STOP

Automatische uitschakeling bij
gebrek aan waterdebiet in de cel.
MINIMUMONDERHOUD

Deze natuurlijke oplossing vertraagt de
ontwikkeling van chloramines, voor water van een
buitengewone helderheid, zonder toevoeging van
desinfectiechemicaliën, zonder de onaangename geur
van chloor en zonder irritatie van de ogen en de huid.

Zelfreinigende elektroden
via instelbare ompoling.
BETROUWBAARHEID

ONVOORWAARDELIJKE GARANTIE(2)
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Elektroden in titanium bedekt
met een exclusieve legering.
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De MagnaPool®-oplossing gebruikt exclusieve
mineralen op basis van magnesium en combineert
deze met een uitzonderlijk fijn filtersysteem, voor een
natuurlijke waterbehandeling van een ongeëvenaarde
kwaliteit.

Op de schakelkast en de cel
(3 jaar), ongeacht de oorzaak
van de schade.

In combinatie met een pH Link- of Dual Link-module
biedt de oplossing een optimale waterbalans en
automatische pH- en/of chloreringsregeling (ORP- of
Redox-methode) voor een volledige waterbehandeling.

AANVULLENDE FUNCTIES

(2) 3 jaar zonder voorwaarden (apparaat), 2 jaar (pH-sensor), 1 jaar (ORP-sonde en
verbruiksproducten).

TECHNISCHE GEGEVENS
HYDROXINATOR® iQ

MODELLEN
10

18

22

35

Volume behandeld water
in gematigd klimaat
(filtering 8 u./dag)

40m3

70m3

100m3

150m3

Chloorproductie

10 g/h

18 g/h

22 g/h

35 g/h

Gebruikersinterface

Werkingsmodus/-modi

Controle van de apparatuur

Lcd-scherm met
achtergrondverlichting 4 regels
Normal, Boost, Low
(Afgeschermde modus instelbaar
van 0 tot 30%)

pH Link-module
(pH-regeling):
Deze module meet en
regelt automatisch
de pH van het water.
Indien nodig, injecteert
hij een corrigerend
product.

• Filterpomp
(vaste of variabele snelheid van Zodiac®)
• 2 aanvullende functies: verwarming
(warmtepomp, opwarmer ...), verlichting
(led NL-compatibel van Zodiac®),
opvoerpomp ...

VERWANTE PRODUCTEN:

2 tot 8 uur (fabrieksregeling = 5 uur)

Ompoling
Mineraalgehalte
(aanbevolen - mini)

MagnaPool®-mineralen die worden
opgelost in het zwembadwater.

4,0 g/l - 3,3 g/l minimum(3)
Temperatuursensor: Vermindering
van de productie bij koud water
om de elektrode te beschermen

Verpakt in zakken van 10 kg.
De MagnaPool -mineralen
®

Controlelampje ‘zoutgebrek’:
Vermindering van de productie
om de elektrode te beschermen
Bericht ‘Geen debiet’:
Onderbreking van de productie zolang
de omstandigheden niet optimaal zijn

Beveiligingen

Crystal Clear, het medium dat
is samengesteld uit glaskristallen
voor een ultrafijne filtering.

Mechanische debietdetector
Vermogen/voeding

195 W / 110 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

Crystal Clear-filtermedium

(3) Het mineraalgehalte wordt gemeten met de gebruikelijke zoutgehaltetesters.
Voeg voor elke 10 m3 5 zakken van 10 kg toe, om een gemeten concentratie van 4 g/l te verkrijgen.

ECO-SYSTEEM

De MagnaPool®-elektrolyseoplossing op basis van magnesium
bestaat uit de Hydroxinator® iQ, MagnaPool®-mineralen en het
Crystal Clear-filtermedium.
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Dual Link-module
(pH- en ORP-regeling):
Deze module meet
en regelt automatisch
de pH en chlorering
van het water (ORPof Redox-methode)
voor een volledige
waterbehandeling.

BESTAAT in 2 granulometrieën (grove korrel
1,0/3,0 mm en fijne korrel 0,7/1,3 mm).
Verpakt in zakken van 15 kg.
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