
NOVO PRODUTO

UTILIZAÇÃO 
RESIDENCIAL

DESINFETANTE 
PARA ÁGUA 

SALGADA

SISTEMA SIMPLES 
DE CLORAÇÃO DE 
PISCINAS

APLICAÇÃO
Ideal para piscinas residenciais enterradas e acima da 
superfície, piscinas de mergulho e piscinas com 
hidromassagem até 100m3

RESPOSTA ECONÓMICA, SIMPLES E COMPACTA 
PARA SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO AUTOMÁTICO
• Experiência de natação agradável com uma solução de cloreto amigo do ambiente, de custo reduzido

• Melhora a qualidade de utilização: sem irritação da pele ou olhos

• Compacto e de manutenção reduzida

• Interface fácil de utilizar a indicadores LED

• Célula de eletrólise em linha compacta de elevado desempenho

• Interruptor de caudal para segurança e proteção de fluxo reduzido e sem fluxo
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Este documento não é um guia completo de utilização do produto. Estão disponíveis mais informações no seu Representante Davey, no Centro de 
Assistência Davey e nas Instruções de Instalação e Funcionamento dos produtos relevantes. Este documento deve ser lido em conjunto com as 

podem ser alteradas sem aviso prévio. ® Davey é uma marca registada da Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2021.

Sistema Simples 
de Cloração de 
Piscinas

DIMENSÕES
Todos os 
modelos 

(mm)

PoolFresh Caixa da Célula

Altura Largura Profundidade Orifícios de 
Montagem Altura Largura Comprimento Entrada Saída

170 240 170 40 
(centro a centro) 113 100 250 50 50

NOTAS IMPORTANTES

1. Nas aplicações de ‘água dura’ (acima de 275 ppm), os sistemas de polaridade inversa requerem uma 
inspeção e limpeza manual regulares (mensais).

2. A quantidade adequada de desinfetante para a sua piscina depende do clima local e da quantidade de 
utilizadores da piscina. Por favor, tenha em atenção que a vida da célula pode ser aumentada através 
de tempos de funcionamento mais curtos durante o inverno. A Davey recomenda que o desinfetante 
funcione entre 6 - 8 horas por dia no verão e entre 2 - 4 horas no inverno.

CLORO
DIRECTRIZES 

DE SAÍDA

Modelo Produção de Gás de Cloro  
(g/hr 100%)

Tamanho Máximo da Piscina (m3)
Climas Frios 

<20ºC
Climas com Temperaturas  

entre 25ºC e 30ºC
Climas Quentes  

>30ºC

MNC-450-0603 8 40 32 26

MNC-450-0604 20 100 80 64

DADOS 
ELÉTRICOS 
Todos os 
modelos

Tensão (V) 220-240

Fase 1

Frequência alim. (Hz) 50/60

Classe do Cárter (IP) 34

Caixa robusta e durável

Controlos de utilização simples, 
nir e operar

Porta opaca para visualização 
rápida do estado e proteção do 
painel de controlo contra 
intempéries

Interruptor de caudal para 
segurança e proteção de fluxo 

Célula limpa, compacta, de 
elevado desempenho

DISPONÍVEL EM:

http://daveywater.com



