
Ei2

SIMPLES  E 
RESISTENTE

Graças ao seu índice de proteção “IPX5” e a sua célula patenteada “Quick 
Fix”, Ei2 pode ser instalado em qualquer local, fácil e rapidamente.

2   FÁCIL INSTALAÇÃO

O clorador salino mais fácil de instalar, graças à sua célula patenteada 
“Quick Fix”, Ei 2 para uma instalação rápida, em menos de 10 minutos.

3   INSTALAÇÃO RÁPIDA

Eléctrodos em titânio de alta qualidade e grande durabilidade são uma 
garantia de tranquilidade para o utilizador. Célula de longa duração até 
7.500 horas.

1   RESISTENTE

TRATAMENTO DA ÁGUA

http://www.hidraulicart.pt/loja-online/aparelhos-sal/electrolise-de-sal-ei2-zodiac/


www.hidraulicart.pt

ESPECIFICAÇÕES

 Os cloradores salinos são uma solução automática e eficiente de desinfecção. 
Fáceis de usar, permitem um tratamento completo da água e reduzem a sua 
manutenção.

Kit Instalação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS Ei2 12 Ei2 20 Ei2 25

Volume água tratada (clima temperado 
filtragem 8 horas/dia)

50 m3 90 m3 110 m3

Produção de cloro 12 g/h 20 g/h 25 g/h

Potência elétrica 70 W 110 W 140 W

Apresentação LEDS

Modos de funcionamento Normal

Relógio/Temporizador Ligado à filtragem

Inversão de polaridade Sim: 5 h

Taxa de sal recomendada – Mín. 4 g/L – 3 g/L mínimo

Segurança
Indicador « falta de sal »: Redução da produção para proteger a 

célula 
Indicador «falta de caudal »: Interrupção automática da produção

Posição da célula Horizontal ou vertical

Tubagens compatíveis DN50, DN63, 1½’’ (48 mm)

Índice de proteção IPX5

Alimentação 50 Hz 220-240 VAC (cabo de alimentação com tomada sobremoldada)

Garantia incondicional:
A unidade de controlo e a célula de tratamento são
reparadas ou substituídas durante o período de 
garantia incondicional.

Sem manutenção:
Células com auto-limpeza por inversão de 
polaridade

Sistema de segurança:
Paragem automática em caso de falta de caudal 
na célula.

Resistente a água:
Unidade de controlo resistente à água (proteção 
IPX5) que se pode instalar em qualquer lugar.
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TIPO DE PISCINAS

1    TODOS OS TIPOS DE 
PISCINAS

2     PISCINAS ATÉ 110M3 

(CLIMA TEMPERADO, 
FILTRAGEM 8 HORAS / 
DIA)

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Chave para apertar porca 
de fixação célula

Tampa de proteção para a 
célula

http://www.hidraulicart.pt/loja-online/aparelhos-sal/electrolise-de-sal-ei2-zodiac/



