
• A legújabb klórozó család 4 méret lépcsőben
• Sósvizes klórozással történő automatikus vízkezelés
• Áramláskapcsoló, amely a vízforgás megszűnése esetén le-

állítja a klórozót
• A fedett medencék esetében alkalmazható, alacsony klórozási

szintet biztosító „Low” üzemmód
• Az intenzív medencehasználat vagy viharos időjárás esetén

alkalmazható a klórszintet növelő „Super chlorination” üzem-
mód

• A vízkő lerakódását megakadályozó cellakialakítás: a pólus-
váltáson alapuló öntisztító elektródák

• A víz keménységének megfelelően beállítható pólusváltás (2,5
vagy 5 óránként)

• Felhasználóbarát kezelőfelület – LCD-kijelző
• A hosszú élettartamot biztosító bevonattal rendelkező titán

elektródák

TRi
Új generációs sósvizes klórozó berendezés

Műszaki jellemzők TRi 10 TRi 18 TRi 22 TRi 35
Névleges teljesítmény 10 g/h 18 g/h 22 g/h 35 g/h

Áramellátás 220/240 V AC 195 W

Névleges kimeneti áram 1,9 3,4 4,4 7

Cellacsatlakozó átmérője 50 mm

Legkisebb áramlási sebesség 

(a levegőnek a cellából való kiöblítéséhez) 5 m3/h

Legnagyobb áramlási sebesség 18 m3/h érték felett a cellát KÖTELEZŐEN elkerülő ágba kell beépíteni

Legnagyobb megengedett nyomás a cellában 2,75 bar (kPa)

Maximális vízhőmérséklet 40 °C

Minimális vízhőmérséklet 5 °C

A vezérlődoboz és a cella közötti kábel hossza 1,8 m

Érintésvédelmi osztály IP24

Cellaméret (hossz.×átm.) 300×100

Áramláskapcsoló Terelőlapos kapcsoló

Cellapozíció Horizontális, lefelé néző csatlakozókkal  (   50)

Pólusváltás Igen, 2,5 vagy 5 óránként (alapérték = 5 óra)

Javasolt sószint 4 g/l (minimum: 3 g/l)

Biztonság Az alacsony sószintre figyelmeztető jelzés. Túlzott sómennyiség esetében (13 g/l

értékig) a berendezés automatikusan korlátozza a sószintet.
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Típus TRi 10 TRi 18 TRi 22 TRi 35
Klórtermelés 10 g/h 18 g/h 22 g/h 35 g/h

Vízmennyiség 40 m3 75 m3 100 m3 150 m3

Általános jellemzők
Jótállás 3 év teljes és feltétel nélküli jótállás. A vásárlás napjától számított 36 hónapon belül a meghibá-

sodás okától függetlenül biztosítjuk a vezérlőegység és a cella javítását vagy cseréjét

Milyen méretű medencékhez?

A Zodiac javaslata:
A fürdőzés gondtalanságának és optimális kényelmének biztosítása érdekében javasoljuk a TRi berendezésnek a pH Perfect eszközzel való
együttes használatát.

A sósvizes víztisztítás nem irritálja a szemet és a bőrt.


