E&ES
Safer for you. Better for the environment

PARA UMA AGUA SEMPRE SAUDÁVEL E CRISTALINA
• Destruição de microrganismos que os sistemas com
cloro e sal não eliminam,
• Sem o desagradável odor a cloro,
• Sem olhos irritados, pele seca e cabelo danificado,
• Facilidade de manutenção: simples e fiável,
• Prolongamento da vida útil da sua piscina: não
desgasta os equipamentos (revestimento, ...),
• Compatível com todo o tipo de revestimentos e
filtros,
• Respeita o meio ambiente.

Especificamente
pensado e desenhado
para a manutenção
da água de piscinas
residenciais.
Ofereça à sua família e amigos uma experiência segura e
inesquecível na sua piscina,
com uma água transparente,
inodora e sem sal.

Os UV
O Sol emite uma luz invisível: a luz ultravioleta. Graças
a uma tecnologia de ponta, os sistemas de desinfecção
da gama Delta UV reproduzem esse fenómeno mediante potentes lâmpadas de UV-C. A 254 nanómetros,
o comprimento de onda óptimo para destruir microrganismos (vírus, bactérias, algas, etc.), os raios UV-C
dos produtos Delta penetram no ADN perturbando de
forma permanente o metabolismo das células, inactivando os ditos germes e impedindo a sua reprodução.
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E&ES
SIMPLICIDADE E SEGURANÇA
A eficácia dos raios UV de tipo C como forma de desinfecção é conhecida desde há mais de um século
e tem sido utilizado em aplicações como água potável, aquicultura, piscicultura, hospitais e indústria
farmacêutica. Após a filtração, a água circula através do aparelho Delta UV para a sua desinfecção
total (bactérias, vírus e algas desactivam-se sem efeitos secundários nem subprodutos perigosos).
Este processo permite obter uma água mais limpa e pura na sua piscina e reduz em grande medida a
necessidade de produtos químicos. O uso de produtos complementares é reduzido. O sistema doseador
injecta cada dia uma pequena quantidade de produtos químicos para manter o efeito desinfectante
na piscina.
POUPANÇAS
• Redução importante do uso de produtos      
químicos,
• Substituição de lâmpadas a cada 3 anos
(para piscinas que funcionem na época
   “alta” – Primavera/Verão),

Aquecimento               Filtro     Bomba

•   Instalação e manutenção simples e rápidos.
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Desinfecção ultravioleta ESPECIFICAÇÕES DA GAMA E&ES
Modelo

Caudal
máx.
US GPM

Caudal
máx.
m3/h

Rendimento em milijoules
por cm2 com o caudal real
aconselhado

Pressão máx.

Potência da
lâmpada

E&ES 5

31

7

30mJ/cm2

40 psi - 3 bars

E&ES 15

57

13

30mJ/cm

2

E&ES 20

80

18

30mJ/cm2

E&ES 40

110

25

30mJ/cm

2

UV

Diâmetro do
reactor

Altura total

Diâmetro
entrada/saída
racord PVC

1 x 35W

8’’/203 mm

17,75'' - 450,8 mm

2’’/63mm

40 psi - 3 bars

1 x 45W

8’’/203 mm

27,5'' - 698,5 mm

2’’/63mm

40 psi - 3 bars

1 x 90W

8’’/203 mm

38,87'' - 987 mm

2’’/63mm

40 psi - 3 bars

1 x 110W

8’’/203 mm

46'' - 1168 mm

2’’/63mm

ESPECIFICAÇÕES - GAMAS E&ES
• Alimentação eléctrica: 120/240V/50/60Hz,  
• Corpo do reactor:
Série E – plástico PVC tratado 8’’
Série ES – plástico PVC tratado 8’’ com revestimento
interior em aço inoxidável e exterior em aço inoxidável
escovado,
• Balasto: electrónico,

•  Lâmpada: alto rendimento – baixa pressão, longa
   duração (13.000 h),
• Manómetro: sim,
• Instalação interior/exterior: sim,
• Garantia limitada: 3 anos série ES / 2 anos série E
   (lâmpada 1 ano),
• Opção de ligação: racords PVC 2’’.  
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