IMAGINE UMA PISCINA TÃO SAUDÁVEL COMO O MAR
E se a pudesse controlar via Internet?

Aposte numa água saudável e cristalina
Puro prazer com total despreocupação
Tão natural como a água do mar
Controlo total via Internet

Sistema de Electrólise do Sal &
Controlo Automático do pH
Desfrute de uma água saudável
e cristalina, com a conveniência
de um tratamento automático
e esqueça-se do cloro
para sempre

Principais Características
- Eléctrodos anti calcário com inversão
de polaridade ajustável por tempo
- Placas com grandes áreas de
superfície para taxas de produção
elevadas
- Células de grande fluxo desenhadas
para uma rápida circulação da água
- Controlo automático de pH
- Controlo automático da bomba de
circulação e luzes ou bomba de calor
- Ajuste automático do tempo de
filtragem e de electrólise em função
do volume de água da piscina
- Modo de Inverno definido para
reduzir automaticamente o tempo
de filtragem e de electrólise de
acordo com a temperatura da água
- Corte automático em caso de falta
de fluxo de água na célula
- Detector de cobertura eléctrica com
redução automática da produção de
electrólise
5 anos de Garantia no equipamento
3 anos de Garantia na célula
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Sistema de Electrólise do Sal &
Controlo Automático do pH
Total autonomia para
piscinas privadas e
condomínios
Painel LCD frontal com menu simples e intuitivo
Indicação do nível de sal em %
Ajuste da Produção de Cloro – Auto ou 0% a 100%
Caixa estanque e ultra resistente a radiação UV (IP65)
Programado para qualquer concentração de sal entre
2 g/L (recomendado 3 g/L) e 35 g/L
Alarmes: Sal Baixo, Falta de Fluxo, Temperatura, Célula
Envelhecida, Sonda de pH Avariada e Corrente Baixa
Sondas de pH e temperatura
Bomba doseadora electromagnética

Modelo

Volume

Produção

Birdie 45

45 m3

10 g/h

Birdie 60

60 m3

15 g/h

Birdie 90

90 m3

20 g/h

Birdie 120

120 m3

30 g/h

Birdie 180

180 m3

40 g/h

Birdie +180

+180 m3

Célula
comp x alt
(LxФ)

Vertical /
Horizontal
300x125
(75)

Caudal
m³/h

Min - 5
Max > 20 c/
Bypass

Pressão
Célula

Máximo
600kPa
6 bars

Bomba pH

Dosagem
Pressão

Electromagnética
Dosagem cíclica
Set Point
ajustável em
Max: 5 L/h
pH 7.1 ± 0.1
função do
Max: 5 Bar
(ajustável)
volume
da piscina

Soluções para qualquer tamanho e volume sob consulta

A Bright Blue segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, reservando-se o direito de alterar especificações e equipamentos em qualquer altura, sem
aviso prévio, declinando toda a responsabilidade por eventuais erros ou omissões que se verifiquem nesta brochura.
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