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DESDE 1964

OS FILTROS DE CARTUCHOS   
100% DE CONFORTO!

SwimClearTM  

Manómetro e válvula de purga 
de ar embutidos 

permitem colocar a tampa 
ao contrário no local técnico, 
para evitar qualquer risco de 

contaminação da junta

Abertura Twist Lock 
para acesso fácil e  

manutenção simplificada

Ocupação de espaço reduzida
ideal para locais  

técnicos pequenos

Uniões de ligação 
para facilitar as operações  
de instalação e substituição

Bujão de purga 
de enroscar, de acesso fácil, 
para as operações de limpeza  
e conservação do filtro durante 
o inverno

Elemento filtrante 
em poliéster

OS PORMENORES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA

Filtro SwimClearTM de cartucho único

Filtros

ROBÔS TRATAMENTO DA ÁGUA PEÇAS DE ENCASTRARPROJETORESFILTROSBOMBAS BOMBAS DE CALOR

www.hayward.es
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Espaço publicitário  
Oferta da extensão de garantia suplementar
Assinatura gratuita da newsletter
Configurador de piscina
Simulador de poupanças de energia 
Especialista online
Catálogo de peças sobresselentes 

ANOS DE GARANTIA
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CUBA EQUIPAMENTOS

Equipamentos

CONCESSIONÁRIO 

TOTALLY
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Ao contrário de um filtro de areia clássico, o SwimClearTM :
•  capta mais detritos graças à sua conceção inovadora,
•  não necessita de contralavagem: 

uma economia de 6000 litros de água por ano,
•  perdas de carga mínimas  

para uma otimização energética da instalação.

O SwimClear™ combina  
o desempenho com a economia

FILTRAÇÃO DUAS 
VEZES MAIS EFICAZ

O SwimClearTM é uma grande inovação tecnológica - oferece uma filtração 
duas vezes mais eficaz que a de um filtro de areia e tem maior capacidade  
de retenção.

DESDE 1964

SwimClear™ de cartucho único

Design ultracompacto:
fácil de instalar,  
simples de manter!
As suas dimensões  
reduzidas permitem que  
seja instalado em qualquer  
local técnico, por mais  
pequeno que seja, e facilitam  
as operações de manutenção.

Referências Área de filtração 
efetiva

Caudal de referência 
(filtro de areia)

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

3 modelos para um caudal de 20 a 30 m3/h

SwimClear™  
de cartuchos múltiplos

O SwimClear™, é o companheiro ideal das bombas de velocidade variável

Até 63 m2 de área de filtração
Os filtros de cartuchos de grande 
capacidade SwimClearTM oferecem  
uma capacidade de retenção muito  
grande para manutenção limitada.  
O cartucho em poliéster reforçado  
assegura maior longevidade  
dos elementos de filtração.

As bombas de velocidade variável
funcionam 24 h por dia a velocidade lenta 
(fora das operações de manutenção como  
o vazamento da piscina).

Resultado:
•   a água circula mais lentamente através 

do filtro e a filtração é contínua, dois 
trunfos que lhe dão uma água realmente 
cristalina

•  o consumo de eletricidade diminui 
até 85%*.

Referências Área de filtração 
efetiva

Caudal de referência 
(filtro de areia)

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 modelos para um caudal de 14 a 35 m3/h

Coletor em posição superior 
para melhor filtração e 
desempenhos hidráulicos
otimizados

* C7030EURO : contém 8 cartuchos. *A poupança potencial geralmente constatada é de 65 %.

SwimClearTM  

Filtro de areia SwimClearTM  

Resultado: uma água límpida, economias no consumo  
de energia e uma frequência de manutenção reduzida!

Filtro SwimClear™ Bomba de velocidade variável

&Água cristalina
Economias no consumo 
de energia
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OS FILTROS DE CARTUCHOS   
100% DE CONFORTO!

Filtros


