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חיטוי ושליטה בבקרת מים 
לבריכות שחיה

לעולם בעקבות השמש

 AQUABLUE PRO/LIGHT/SPA

תקנים ואישורים

 )Plug and Play( כלורינטור מלח טבעי - חבר והפעל 
לבריכות עיליות ולספא

מאפיינים ייחודיים:
)PPM 1000-5000( פועל ברמות מלח נמוכות  

חיבור פשוט לכל שקע חשמל רגיל מוגן –ממסר פחת  

החלפת קוטביות לסיוע בניקוי התא  

משתלב באופן אלגנטי בכל בריכה  

IP66 הגנה מפני חדירת מים בדירוג  

ISO 9001:2008בינלאומי
ISO 14001:2004בינלאומי

PSC-5 / PX Models

NSF 50בינלאומי
CEאירופה

UL1081 (Met Labs)ארה"ב
IP56בינלאומי

PSC-3.6 Model

NSF 50בינלאומי
CEאירופה

UL1081 (Met Labs)ארה"ב
FCCארה"ב
IPX5בינלאומי

AquaBlue (Pro/Light/Spa) series

CEאירופה
UL1081 (Met Labs)ארה"ב

IP66בינלאומי

קיבוץ מגן 85465, ישראל
טלפון: 08-9983201    פקס: 08-9985034

 www.magen-ecoenergy.com
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 AQUABLUE כלורינטור מלח טבעי PSC-5 

PSC-3.6 משאבת מינון חומצהדגם - pH CLEAR

 PN מסוג  אחיזה  להבי   :UPVC חיבורי 
ופירוק  הרכבה  מאפשרים   )SCH80(  16 

קלים - ללא צורך בכלים מיוחדים בהתאם  פלטות  של  ייחודי  סידור 
את  מונע  הביפולרי"  "השילוב  לטכנולוגיית 
הצורך בזרם או מתח גבוה הפוגעים לאורך 

זמן בביצועי התא ולוח הבקרה 

ועמידה  לחיזוק  מובנות  תא  צלעות 
בלחצים של עד 7 אטמוספירות 

 PSC 3.6 נתמך בלעדית ע"י דגם *
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בהם  מקרים  עבור  המתאים  הדגם  את  לבחור  מנת  על 
עומס  חם,  אקלים  )כגון  מוגברת  כלור  בצריכת  צורך  יש 
מתרחצים גבוה, וכו'(, עדיף להתייחס לנתוני נפח בריכה 

גדולה יותר מזו הקיימת  

בחירת דגם התא בהתאם לגודל הבריכה

מפל לחץ בתא

בדיקה  המאפשר  ושקוף  קשיח  תא 
צורך  ללא  וקורוזיה,  אבנית  של  תקופתית 

בפירוק היחידה

*357דגם התא

גודל מקסימלי של הבריכה 
30-6060-110110-150במטרים מעוקבים

14.2תפוקת הכלור בגרם לשעה 
)0.75(

26
)1.38(

39
)2.07(

מאפיינים ייחודיים:
טכנולוגיה מתקדמת  

תפעול פשוט למשתמש- כפתור ראשי אחד משמש כמתג הדלקה/כיבוי   
      וכווסת של תפוקת הכלור

7 רמות לקביעת אחוזי הפקת הכלור  
ppm 2000-8000 פועל באופן מהימן בטווח מליחות רחב של  

אספקת מתח רציפה לתא גם במצבי תפוקה נמוכים  
מתאים לבריכות של עד 150 מ"ק  

     "חיבורים מהירים" לתא ולאביזרים - להתקנה פשוטה ומהירה בשטח
כבל הזנה ומפסק זרימה כלולים בערכה  

45°C פועל בתפוקה מלאה בטמפרטורת סביבה של עד  
בקרת זרם רציפה ובטוחה  

תצוגת לוח הבקרה:
נורת חיווי למליחות גבוהה  

כפתור "טורבו" המאפשר הפעלה של 24 שעות ברצף בתפוקה מלאה  
כפתור ראשי המשמש כמתג הדלקה/כיבוי וכווסת של תפוקת הכלור  

מאפיינים ייחודיים:
VAC 100-245 ספק כח ממותג  

שוקל פחות מ-2 ק"ג   
עיצוב חדשני ואטרקטיבי  

)LCD( צג דיגיטאלי  
אינדיקציה לרמת המליחות בבריכה  

V 120/240 – זיהוי אוטומטי של מתח הזנה  
גמישות בבחירת הפעלת הטורבו, מאפשרת עבודה בתפוקה   

מלאה למשך 12, 24, 36, 48 או 72 שעות, לפי הצורך  
הפקת הכלור בדיוק מקסימאלי )5%(   

סמלי אזהרה לרמת מליחות גבוהה או נמוכה   
אטימה מוחלטת והגנה מפני נתזי מים – ללא פתחי אוורור או   

)IP56 יציאות אוויר )תקן בינלאומי  
 ppm 1,500-7,000 – טווח עבודה למליחות  

"חיבורים מהירים" לתא ולאביזרים – להתקנה מהירה ופשוטה   
בשטח

 pH Clear זיהוי והפעלה אוטומטית של מערכת  

תצוגת לוח הבקרה:
חיווי של טמפרטורת המים  

חיווי תקלות ידידותי למשתמש  
יכולת אופציונלית: זיהוי מצב כיסוי הבריכה   

להקטנת תפוקת הכלור כאשר הבריכה מכוסה
כפתורי הפעלה פשוטים ומהירים  

מכשיר בעל פעולה כפולה:
מסיר אבנית מהתא ושומר על רמה מאוזנת של pH בבריכה

מאפיינים ייחודיים:
שומר על רמות pH נמוכות וקבועות בבריכה  

מאפשר ניקוי אבנית בתא הכלורינטור ללא צורך בפירוק  
מאפשר הזנת חומצה לבריכה באופן מבוקר וללא מגע אדם  

  ידידותי למשתמש
התקנה פשוטה וישירה – ע"י הדבקת הצינורות כהארכה לתא הכלורינטור   

הקיים


