limpido xc - pH
Inteligentny elektrolizer soli z przezroczystą komorą
Smart salt chlorinator with transparent cell

limpido
xc - ph
Elektrolizer soli - Salt chlorination

Regulacja pH
pH regulation

PRODUIT
PRODUCT

• AUTOMATYCZNE UZDATNIANIE WODY

• AUTOMATIC WATER TREATMENT

• PRODUKCJA DOSTOSOWANA DO JAKOŚCI WODY

• PRODUCTION ACCORDING TO WATER CONDITIONS

• WERSJA Z REGULACJĄ PH

• VERSIONS WITH PH REGULATION

• ERGONOMICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I
WSKAŹNIKI LED

• ERGONOMIC USER INTERFACE AND LED INDICATORS

• NOWA TRANSPARENTNA KOMORA
• WYŚWIETLACZ LIMPIDO ZI (OPCJONALNIE):
ZARZĄDZANIE , NP. Z SALONU.

• NEW TRANSPARENT CELL
• LIMPIDO ZI DISPLAY (OPTIONAL) : MANAGE YOUR
DEVICE FROM THE LIVING ROOM, POOL HOUSE, ETC.

INTELIGENTNE CHLOROWANIE SOLI
SMART SALT CHLORINATION
Nowa generacja Limpido XC posiada
ulepszony interfejs, który zachował swoje
najlepsze funkcje: dostosowanie produkcji
do parametrów wody, regulacja pH.

The new Limpido XC generation
improves the user interface keeping
still the valued features: adjusted
production according to water
parameters, pH regulation.

Limpidio jest wyposażony w nową komorę:
X-Cell, przezroczystość, podświetlenie
i jeszcze większa wydajność. Możliwość
rozbudowy o specjalnie dedykowane
miejsce do wstrzykiwania pH.

Limpidio is ﬁtted with the new salt
chlorination cell: X-Cell, transparent,
luminous and still more efﬁcient. It is
upgradeable with a dedicated place
for the pH injection.

Funkcje
Many features
Termoregulacja
Wykrywanie pokrywy basenu
Model z wbudowaną regulacją pH
Tryb szokowania chlorem
Podświetlany wyświetlacz LCD
Stop produkcji w niskiej temperaturze

Thermoregulation
Pool cover detection
Model with emedded pH regulation
Chlorine shock mode
Backlit LCD display
Production stop at low temperature

Uruchamianie zasygnalizowane diodą
LED i intuicyjna nawigacja użytkownika

Wbudowana perystaltyczna
pompa dozująca (wersja XC-PH)

Running luminous LED and
intuitive user navigation

Embedded peristaltic dosing
pump (XC-PH version)

Przezroczysta i podświetlona komora
Transparent and luminous cell
Oświetlona komora
zgodnie z polaryzacją

Lighting cell according
to the polarity

Szybki przegląd:
komory

Quick check:
of the cell

Podgląd produkcji
chloru

Chlorine production
viewing

Kontrola przepływu wody
Water ﬂow mastering
Deﬂektor umieszczony na
zakończeniach komory

Deﬂector placed at both
ends of the cell

Uniknięcie stojącej wody

To avoid standing water

Większa żywotność

Increase
lifespan

Zdalne monitorowanie Limpido (ZI oprional)
Remote monitoring of your Limpido (ZI opcjonalnie)

• Ten sam interfejs jak w Limpido XC
• Zasięg do 1000 m
• Nowoczesny design do
instalacji w domu

• Same user interface than Limpido XC
• Range up to 1000 m
• Modern design for an installation in
the house

MODEL
Kod - reference

xc-ph 60

xc-ph 100

78772

78774

Wymiary panelu sterowania- control panel dimensions

285 x 355 x 155 mm

Długość komory - cell length
Objętość basenu - Pool volume

312 mm
60 m³

100 m³
230V AC - 50 Hz

Zasilanie - Power supply
Max. przepływ i ciśnienie w komorze
- max cell flow rate & pressure

22 m³/h - 3 bar
2-4g

Zasolenie - Salinity
Regulacja pH - pH regulation
Regulacja pH -

3.7 -9.9
Proporcjonalne dawkowanie - proportional dosing
12-15 g/h

18-24 g/h

MODEL -

limpido xc zi

Wymiary panelu sterowania - control panel dimensions

110 x 110 x 20 mm

Zasięg - range
Zasilanie - power supply

1000 m
Terminal połączeniowy w Limpido XC
Connection terminall in the Limpido XC

H

