SKIMMER
ΦΊΛΤΡΑΝΣΗΣ
Η ΛΎΣΗ
2-ΣΕ-1 ΓΙΑ ΕΎΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

SKIMMER ΦΊΛΤΡΑΝΣΗΣ
& CARTRIDGE
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΜΕ 2 CARTRIDGE

SKIMMER

CARTRIDGE

→Δ
 ιαθέσιμο για πισίνες από σκυρόδεμα, πάνελ και προκατασκευασμένες πισίνες.

→ 2 διαθέσιμα μεγέθη: για φίλτρανση/h 16 m3 (ύψος 480 mm) και
20 m3/h (ύψος 600 mm).

→A
 17.5 l skimmer συμβατό με τα πρότυπα EN-16582-1 και EN-16713-1.
→ Κατασκευάζεται σε λευκό ABS με κατεργασία UV.
→ Ρυθμιστής ύψους καπακιού, καλάθι skimmer και 2 φίλτρα cartridge (το πρώτο για
κανονική χρήση και το δεύτερο ως αντικαταστάτης, για όσο κάνετε καθαρισμό στο
πρώτο
→ Άνω σύνδεση υπερχείλισης νερού Ø 32 mm.
→ Οι κάτω συνδέσεις πρέπει να κολληθούν στο Ø 63 mm και οι πλευρικές στο
Ø 50 mm. Οι πλευρικές συνδέσεις προορίζονται για τη σύνδεση ακροφυσίων
αναρρόφησης. Πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με το πρότυπο EN-16713-2
Ενότ. 4.4.1.

→ Κατασκευάζεται από πιο ανθεκτικό υλικό (PET).
→ Βέλτιστη ποιότητα φίλτρανσης: 15 micron.
→ Εύχρηστο cartridge: εύκολος χειρισμός.
→ Το skimmer παρέχεται με 2 cartridge φίλτρανσης: αυτό σημαίνει ότι όταν
ο τελικός χρήστης καθαρίζει ένα cartridge, έχει τη δυνατότητα να την
αντικαταστήσει με το δεύτερο cartridge. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία συνεχίζει να
λειτουργεί σε σωστές συνθήκες και παράλληλα, ότι ο καθαρισμός του cartridge
γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

→ Το χρώμα του στομίου μπορεί να προσαρμοστεί με τις διαθέσιμες επιλογές
όπως: μπεζ, γκρι ή ανθρακί, με τη θήκη EasyColor (κιτ 73166CLXX) και το
καπάκι με το κιτ 05280-0700CLXXX.
→ Μέγεθος στομίου: 432 x 218 mm (εξωτερική διάσταση στομίου του skimmer).
→ Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο για τη σωστή διαδικασία εγκατάστασης.

* Skimmer: Εγγύηση 2 ετών. Cartridge: Εγγύηση 2 ετών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του προϊόντος.
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Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση: Η ολοκληρωμένη αυτή λύση (skimmer + cartridge) βοηθά τον τεχνικό
εγκατάστασης να εξοικονομήσει πολύ χρόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής της πισίνας, μειώνοντας έτσι
σημαντικά το εργατικό κόστος.
Λύση skimmer και φίλτρο 2-σε-1:
1. Το skimmer αποστραγγίζει το νερό και συγκρατεί τα υπολείμματα.
2. Το νερό φιλτράρεται στη συνέχεια από το ενσωματωμένo cartridge 15 micron, το οποίο προσφέρει υψηλή
ποιότητα φίλτρανσης. Μόλις το νερό καθαρίσει, αναρροφάται από την αντλία και διοχετεύεται ξανά πίσω στην
πισίνα. Δείτε τις προτεινόμενες αντλίες μας στο κάτω μέρος της σελίδας.

1.

ΘΉΚΗ EASYCOLOR**

2.

→ Η αλλαγή χρώματος προτείνεται με θήκη εισαγωγής, σε αρκετές χρωματικές επιλογές. Η θήκη αυτή
μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς αλλαγή του στομίου του skimmer, κάτι που είναι ιδιαίτερα πρακτικό σε
περίπτωση ανανέωσης ή αναβάθμισης μιας πισίνας.

Μπεζ

ΠΟΙΟ SKIMMER ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ;

4.

CARTRIDGE

ΑΣΦΑΛΈΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ

Όγκος
πισίνας

→ Δυνατότητα χρήσης πλευρικών στομίων
ακροφυσίων αναρρόφησης, καθώς και άνω
στομίου, για την αποφυγή των εμφράξεων
και την διασφάλιση ότι η αντλία θα αναρροφά
πάντα φιλτραρισμένο νερό.

→ Βέλτιστη ποιότητα φίλτρανσης:
15 micron.
Επιπλέον, η αλλαγή του cartridge στο
skimmer γίνεται εύκολα.

Ανθρακί

ΣΥΝΙΣΤΆΤΑΙ
ΑΝΤΛΊΑ
ASTRALPOOL

3.

Ανοιχτό γκρι

ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΦΊΛΤΡΑΝΣΗ &
ΕΎΚΟΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

16 m3
  20 m3

30 m3

40 m3

50 m3

60 m3

70 m3

80 m3

Αναφ. 25465 Sena 1CV (11,5m³/h @ 10 m.H2O)

Αναφ. 25467 Sena 1,25 PRLED (14m³/h @ 10 m.H2O)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
→ Διαθέσιμο για τις περισσότερες τυπικές πισίνες

** Δεν περιλαμβάνεται. Τα τυπικά skimmer είναι λευκά

73161

Skimmer φίλτρανσης για πισίνες από σκυρόδεμα 20 m3
(περιλαμβάνονται 2 cartridge)

73162

Skimmer φίλτρανσης για προκατασκευασμένες πισίνες 20 m3
(περιλαμβάνονται 2 cartridge)

73163

Skimmer φίλτρανσης για πισίνες από πάνελ 20 m3
(περιλαμβάνονται 2 cartridge)

250

589

ΚΑΠΆΚΙΑ SKIMMER

ΘΉΚΗ EASYCOLOR

CARTRIDGE ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Cartridge 16 m3/h

73165

Cartridge 20 m3/h

Μπεζ

Ανοιχτό γκρι

Ανθρακί

73166CL090

73166CL129

73166CL144

Μπεζ

Ανοιχτό γκρι

Ανθρακί

05280-0700CL090

05280-0700CL129

05280-0700CL144

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.astralpool.com
FLUIDRA S.A.

www.fluidra.com

250

589
μεγέθη

↑ Σημείωση: Έκδοση πάνελ: το στόμιο δεν είναι κολλημένο στο σώμα του skimmer.
Παρέχεται με κιτ κόλλας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή για τις οδηγίες
εγκατάστασης.

73164

Ø50
Ø63

Ø50
Ø63

432

Skimmer φίλτρανσης για πισίνες από πάνελ 16 m3
(περιλαμβάνονται 2 cartridge)

Ø50

73160

1137
Ø63

Skimmer φίλτρανσης για προκατασκευασμένες πισίνες 16 m3
(περιλαμβάνονται 2 cartridge)

250

73159

432

Skimmer φίλτρανσης για πισίνες από σκυρόδεμα 16 m3
(περιλαμβάνονται 2 cartridge)

20 m3

Ø50

73158

16 m3

970
Ø63

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

250

SKIMMER ΦΊΛΤΡΑΝΣΗΣ

SKU

