SKIMMER
DE FILTRAGEM
A SOLUÇÃO 2 EM 1
FÁCIL DE INSTALAR

SKIMMER DE FILTRAGEM
E CARTUCHO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

É FORNECIDO COM 2 CARTUCHOS

SKIMMER

CARTUCHO

→D
 isponível para piscinas de betão, de painel e pré-fabricadas.

→ 2 tamanhos disponíveis: para filtragem de 16 m3/h (480 mm de altura) e
20 m3/h (600 mm de altura).

→A
 17.5 l skimmer em conformidade com EN-16582-1 e EN-16713-1.
→ Fabricado em ABS branco com tratamento UV.
→P
 assamuros incorporado, altura da tampa de regulação, cesto de skimmer
e 2 filtros.
→ Ligação superior de água excedente Ø 32 mm.
→L
 igações inferiores para colar de Ø 63 mm e laterais de Ø 50 mm. As
ligações laterais são para unir as bocas de aspiração. Estas devem ser
instaladas de acordo com a norma EN-16713-2 Sect. 4.4.1.

→ Fabricado num material mais resistente e duradouro (PET).
→ Ótima qualidade de filtragem: 15 mícrons.
→ Cartucho ecológico: fácil manuseamento.
→ O skimmer é fornecido com 2 cartuchos de filtragem: isso significa que,
enquanto o utilizador final limpa um cartucho, pode substituí-lo pelo
outro. A bomba continua a funcionar em boas condições, assegurando
simultaneamente uma boa limpeza do cartucho.

→A
 cor da boca pode ser personalizada em bege, cinza ou antracite com
capa EasyColor (kit 73166CLXX) e a tampa com o kit 05280-0700CLXXX .
→ Tamanho da boca: 432 x 218 mm (dimensão exterior da boca do skimmer).
→ Para uma instalação adequada, consulte o manual.

* Skimmer: Garantia de 2 anos. Cartucho: Garantia de 2 anos, de acordo com os termos e condições definidos no manual do produto.

SKIMMER DE FILTRAGEM ASTRALPOOL

A SOLUÇÃO 2 EM 1
FÁCIL DE INSTALAR
SKIMMER E CARTUCHO

Instalação fácil e rápida: A instalação desta solução integrada (skimmer + cartucho) permite ao
instalador poupar tempo na construção de uma piscina e reduzir significativamente o custo da mão
de obra.
Solução dois em um: skimmer e filtro
1. O skimmer drena a água e retém quaisquer resíduos.
2. A água é depois filtrada pelo cartucho integrado de 15 mícrons, que garante uma ótima qualidade
de filtragem. Depois de limpa, a água é sugada pela bomba e devolvida à piscina. Consulte as nossas
recomendações sobre a bomba no final desta página.

1.

CAPA** EASYCOLOR

2.

→ A mudança de cor é proposta com uma capa de entrada, tanto o embelezador como o flutuador.
Esta capa pode ser instalada sem substituir a boca do skimmer, o que é muito prático para
renovar ou atualizar piscinas.

Bege

4.

QUE SKIMMER DEVO ESCOLHER?

CARTUCHO

SEGURA E INTEGRADA

Volume
da piscina

→
Possibilidade de ter entradas laterais
da boca de aspiração, assim como uma
boca superior, para evitar bloqueios e
garantir que a bomba suga sempre água
filtrada.

→ Ótima qualidade de filtragem:
15 mícrons.
Além disso, os cartuchos do
skimmer são fáceis de substituir.

Antracite

BOMBA ASTRALPOOL
RECOMENDADA

3.

Cinza claro

ÓTIMA FILTRAGEM E
FÁCIL DE SUBSTITUIR

16 m3
20 m3

30 m3

40 m3

50 m3

60 m3

70 m3

80 m3

Ref. 25465 Sena 1CV (11.5m3/h @ 10 m.H2O)

Ref. 25467 Sena 1.25 PRLED (14m3/h @ 10 m.H2O)

DIMENSÕES DA PISCINA
→ Disponível para a maioria das piscinas standard

** Não incluída. Os skimmers standard são brancos

73161

Skimmer de filtragem para piscinas de betão 20 m3
(2 cartuchos incluídos)

73162

Skimmer de filtragem para piscinas pré-fabricadas 20 m3
(2 cartuchos incluídos)

73163

Skimmer de filtragem para piscinas de painel 20 m3
(2 cartuchos incluídos)

250

589

TAMPAS DE SKIMMER

MANGA EASYCOLOR

CARTUCHOS DE REPOSIÇÃO
ACESSÓRIOS

Cartucho 16 m3/h

73165

Cartucho 20 m3/h

Bege

Cinza claro

Antracite

73166CL090

73166CL129

73166CL144

Bege

Cinza claro

Antracite

05280-0700CL090

05280-0700CL129

05280-0700CL144

Para mais informações:
www.astralpool.com
FLUIDRA S.A.

www.fluidra.com

250

589
tamanhos

↑ Nota: Versão de painel: a boca não é colada ao corpo do skimmer.
É fornecido com um kit de cola. Consulte as instruções de instalação no manual
do fabricante.

73164

Ø50
Ø63

Ø50
Ø63

432

Skimmer de filtragem para piscinas de painel 16 m3
(2 cartuchos incluídos)

Ø50

73160

1137
Ø63

Skimmer de filtragem para piscinas pré-fabricadas 16 m3
(2 cartuchos incluídos)

250

73159

432

Skimmer de filtragem para piscinas de betão 16 m3
(2 cartuchos incluídos)

20 m3

Ø50

73158

16 m3

970
Ø63

DESCRIÇÃO
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SKIMMER DE FILTRAGEM

SKU

