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SINDS 1964

FILTERS MET FILTERELEMENTEN 
100% COMFORT!

SwimClearTM  

Ingebouwde manometer  
en ontluchting 

waardoor een omgekeerde 
installatie in de technische 

ruimte mogelijk is, waardoor 
verontreiniging van de pakking 

wordt vermeden

Twist Lock’ sluiting
voor een snelle toegang  

en eenvoudig onderhoud

Verminderde  
oppervlakte-inname,

ideaal voor besloten 
 technische ruimten

Overgangskoppelingen 
voor eenvoudigere en snellere 
installatie en onderhoud

Te schroeven 
ontluchtingspluggen, 
gemakkelijk toegankelijk, 
voor eenvoudige reiniging en 
overwinteringswerkzaamheden 
van het filter

Cartdrige 
polyester

DETAILS DIE HET VERSCHIL MAKEN

SwimClearTM monopatroon

Filters

www.hayward.fr
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Aanbieding  
Gratis verlenging van garantieperiode
Gratis abonnement op de nieuwsbrief
Zwembadconfiguratieprogramma
Energiebesparingssimulator 
Deskundige online
Catalogus van reserveonderdelen 

ROBOTTEN WATERBEHANDELING INBOUWDELENSCHIJNWERPERSFILTERSPOMPEN WARMTEPOMPEN

AANTAL JAREN GARANTIE

10 5
TANK INSTALLATIE

Installatie

TOTALLY
PARTNER

+1



In tegenstelling tot standaard zandfilters doet SwimClearTM 

 het volgende:
•  het vangt meer vuil op dankzij zijn innovatieve ontwerp,
•  geen terugspoelen nodi:  

 bespaar tot 6000 liter water per jaar,
•  heeft zeer kleine drukverliezen, voor een energieoptimalisatie  

voor een energie-optimalisering van de installatie.

SwimClear™ is een compacte oplossing
voor topprestaties en grote besparingen

FILTER 2 X 
EFFICIËNTER

Het SwimClearTM filter is een grote technologische innovatie die  
2 x efficiënter is als een zandfilter en heeft een grotere retentiecapaciteit.

SINDS 1964

SwimClear™ monopatroon

Ultra compacte uitvoering:  
eenvoudig te installeren, 
eenvoudig te onderhouden!
Zijn kleine afmetingen 
zorgen ervoor dat het in 
alle technische ruimten kan 
worden geïnstalleerd, zelfs 
de meest besloten ruimten 
en vereenvoudigen de 
onderhoudswerkzaamheden.

Codes Effectief 
filteroppervlak

Referentiedebiet
(zandfilter)

C100SE 9.3 m2 20 m3/h
C150SE 14 m2 25 m3/h
C200SE 18.6 m2 30 m3/h

3 modellen voor een debiet van 20 tot 30 m3/h

SwimClear™ multipatronen SwimClear™, de ideale partner voor pompen met variabele snelheid

Maximaal filteroppervlak van 63 m²
De SwimClearTM filters met elementen 
met grote capaciteit hebben een grote 
retentiecapaciteit en vereisen weinig 
onderhoud. Het patroon van versterkt 
polyester zorgt voor een langere 
levenscyclus van de filterelementen.

De pompen met variabele snelheid
werken 24 uur per dag op een 
langzame snelheid (afgezien van 
onderhoudswerkzaamheden zoals het legen  
van het zwembad).

Resultaten:
•  het water stroomt langzamer door  

het filter en de filtratie is continu, 
twee voordelen voor kristalhelder water

•  het elektriciteitsverbruik is verminderd 
tot wel 85%*.

Codes Effectief 
filteroppervlak

Referentiedebiet
(zandfilter)

C3030EURO 30 m2 14 m3/h
C4030EURO 39 m2 22 m3/h
C5030EURO 49 m2 30 m3/h

 C7030EURO* 63.2 m2 35 m3/h

4 modellen voor een debiet van 14 tot 35 m3/h

Bovenste collector voor een 
betere filtratie en optimale 
hydraulische prestaties

* C7030EURO : bevat 8 patronen. * Over het algemeen wordt een energiebesparing  
van minstens 65% bereikt.

SwimClearTM  

Zandfilter SwimClearTM  

Resultaat: helderder water, meer energiebesparing  
en minder onderhoud!

SwimClear™ filter Pomp met variabele snelheid

&Kristalhelder water
Energiebesparingen
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FILTERS MET FILTERELEMENTEN  
100% COMFORT!

Filters


