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Precisão e desempenho
 J Precisão de filtração extrema para uma limpidez da água  

 incomparável (2 a 5 micros)  
 J Limita a utilização de produtos de manutenção
 J  Cubas injetadas em polímero reforçado com fibra de vidro 
para uma grande robustez e longevidade

Pro Grid™ FI
LT

RO
S

Recipiente de 
recuperação de 
diatomáceas.
C09002SEP

Válvulas de 6 
vias vendidas 
separadamente.
SP0715XR50E

Este anel elimina 
o risco de mau 
alinhamento quando 
se volta a montar 
o filtro.

  Purgador manual que permite expulsar facilmente 
o ar aprisionado.

  Cuba do filtro muito resistente, injetada em 
polímero reforçado com fibra de vidro, garantida 
anticorrosão.

  Grelha concebida para uma filtração de baixo 
para cima e uma contralavagem no sentido 
contrário.

  Pela sua conceção, este anel elimina o risco 
de mau alinhamento quando se volta a montar 
o filtro. Para além disso, sempre para facilitar 
a manutenção, o sistema é constituído apenas 
por um parafuso e uma porca: acabou-se a 
multiplicidade de peças a manipular!

  Drenagem de 1’’½ incorporada completa, que 
proporciona uma limpeza total e rápida para 
uma drenagem do filtro simplificada.

PRO GRID™

VÁLVULAS PARA 
FILTROS DE  
DIATOMÁCEAS

Válvula para o modelo Pro Grid E/S Número de vias Ref.

DE2420 - DE3620 1’’1/2 6 SP0710XR50E
DE4820 - DE6020 - DE7220 2’’ 6 SP0715XR50E

Recipiente de recuperação de diatomáceas SC9002SEP
Os filtros e as válvulas são vendidos separadamente

Caudal Área de filtração Kg   
diatomáceas

E/S Peso em 
vazio

Ref. Valores em mm
A B C D

11 m3/h 2.20 m2 1.3 kg 1’’1/2 25 kg DE2420EURO 810 838 381 660
16 m3/h 3.30 m2 2 kg 1’’1/2 30 kg DE3620EURO 870 838 381 660
22 m3/h 4.45 m2 2.7 kg 2’’ 34 kg DE4820EURO 1020 838 381 660
27 m3/h 5.60 m2 3.4 kg 2’’ 37 kg DE6020EURO 1070 838 381 660
30 m3/h 6.60 m2 4 kg 2’’ 43 kg DE7220EURO 1320 838 381 660

Importante: os algicidas à base de amónio quaternário, o PHMB e os floculantes são incompatíveis com os filtros de diatomáceas.  
Recomendação do fabricante: recarga após contralavagem: carga máxima menos, aproximadamente, 30%. A Hayward® aconselha a limpeza completa do filtro todos os anos, no final da estação.
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  BOMBAS  FILTROS   ROBÔS   BOMBAS DE CALOR   PROJETORES   PEÇAS DE EMBUTIR   TRATAMENTO DA ÁGUA   COMANDO

O SEGREDO DE UMA PISCINA DE SUCESSO 


