
• A Clearwater-technológián alapuló elektródok titánból készül-

nek, bevonatuk egy olyan különleges fémötvözet, amely hosszú

élettartamot biztosít

• Kisméretű, átlátszó anyagból készült cellatest

• A klórszintet növelő „Super chlorination” üzemmódban a be-

rendezés rövid idő alatt állítja elő azt a magas klórszintet, amely

az intenzív medencehasználat vagy pl. viharos időjárás esetén

szükséges

• Digitális érintőgombos vezérlőegység

LM2
Automatikus pólusváltós, sósvizes klórozó berendezés

Műszaki jellemzők
Legnagyobb előállított mennyiség (klórgáz) 15 g/h 24 g/h 40 g/h

Áramellátás 220/240 V AC 130 W 200 W 300 W

Névleges kimeneti áram 5 A 8 A 8 A

Kimeneti áram „Super chlorination” üzemmódban 5,5 A 9 A 9 A

Legkisebb áramlási sebesség 

(a levegőnek a cellából való kiöblítéséhez) 50 l/min = 3 m3/h

Legnagyobb áramlási sebesség 

(a csőbeli nyomásveszteség által korlátozott érték) Nincs maximális értéke

Legnagyobb megengedett cellanyomás 200 kPa = 2 bar

Maximális vízhőmérséklet 40 °C

Minimális vízhőmérséklet 5 °C

Védelmi besorolás IP24

A vezérlődoboz és a cella közötti kábel hossza 150 cm

Cellaméret (ho.×szé.×ma.) 26,3×8×14,6 cm

Csomagolási méret (ho.×szé.×ma.) 41×38×16

Készülék tömege a csomagolással együtt 8,5 kg 9 kg 9 kg

Típus LM2-15S LM2-24S LM2-40S
Klórtermelés 15 g/h 24 g/h 40 g/h

Max. medence méret/mérsékelt éghajlaton 65 m3 100 m3 180 m3

Max. medence méret/forró éghajlaton 50 m3 80 m3 140 m3
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Milyen méretű medencékhez?

Új és meglévő medencék esetében is egyszerűen telepíthető.
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Általános jellemzők
Cella elhelyezése A (vízszintesen, lefelé néző csatlakozókkal elhelyezett) cella bármilyen irányban telepíthető.

Pólusváltás Igen, 6 óra üzem után.

Jótállás 2 év teljes és feltétel nélküli jótállás. A vásárlás napjától számított 24 hónapon belül a meghibáso-

dás okától függetlenül biztosítjuk a vezérlőegység és a cella javítását vagy cseréjét.

Javasolt sószint 4 g/l (A figyelmeztető fény 3,3 g/l szint, ill. 18 °C hőmérséklet alatt kigyullad.)

Biztonság Az alacsony sószintre figyelmeztető jelzés, amely egyszerűen figyelmeztet arra, hogy az LM2 beren-

dezés működése elmarad a hatékony szinttől.

Túlzott sómennyiség esetében (13 g/l értékig) a berendezés automatikusan korlátozza a sószintet.

Speciális tartozékok A cellát 50 mm átmérőjű csatlakozókkal szállítjuk

Milyen típusú medencékhez?
Az LM2 modell alkalmas bármilyen típusú medencéhez és medenceburkolathoz.

Cella

A Zodiac javaslata:
A fürdőzés gondtalanságának és optimális kényelmének biztosítása érdekében javasoljuk az LM2 berendezésnek a pH Perfect eszközzel való együt-
tes használatát.


