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O SEGREDO DE UMA PISCINA DE SUCESSO

DESDE 1964

INOVAÇÃO

Bombas

de velocidade
variável

SILÊNCIO
POUPANÇA
QUALIDADE DE FILTRAÇÃO

Max Flo XL VSTD

Super Pump VSTD

TriStar VSTD

BOMBAS

FILTROS

BOMBAS DE CALOR

ROBÔS DE LIMPEZA

TRATAMENTO DA ÁGUA

CONTROLO

ILUMINAÇÃO E PEÇAS DE EMBUTIR

O SEGREDO DE UMA PISCINA DE SUCESSO

DESDE 1964

INOVAÇÃO

Bombas

de velocida
variável

S I L Ê N C I O . P O U PA N Ç A . Q U A L I D A D E D E F I LT R
MAIS SILENCIOSAS
Um grande conforto acústico graças ao facto de o respetivo motor rodar
menos rapidamente durante a filtração, já que as grandes velocidades
são utilizadas apenas para as contralavagens.

ATÉ 88 % DE POUPANÇA NO CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA
O volume total de água da piscina tem de ser renovado, no mínimo, 3
vezes por dia e representa a principal rubrica de despesas energéticas
de uma piscina. Por isso, a Hayward voltou a inovar com as bombas de
velocidade variável.
Princípio: água circula permanentemente a velocidade reduzida.
Resultado: o consumo de energia elétrica diminui até 88%.

MAIS EFICAZES
Graças ao seu funcionamento 24h por dia:
•e
 a água é filtrada, tratada e aquecida continuamente,
•a
 bomba funciona a uma velocidade mais baixa: mais silêncio,
menos pressão e, portanto, menor risco de fuga.

SABIA?

No verão, e em média, 45% da fatura de eletricidade resulta do funcionam
Graças à poupança de energia elétrica oferecida por uma bomba de velocida
a bomba é amortizada!

ade
AÇÃO
SIMPLES

Max Flo XL VSTD

... como a instalação, mesmo no caso de renovação.
E, no dia-a-dia, a interface do utilizador permite o acesso às
informações e ao comando intuitivo das suas 3 velocidades:

ANOS DE GARANTIA

2

1

Velocidade de filtração baixa:
para o funcionamento normal 24h por dia

2

Velocidade de filtração alta: para recuperar uma água turva
ou para fazer funcionar um robô aspirador

3

Velocidade rápida: para as operações de manutenção
(limpeza do filtro de areia, vazamento da piscina, ferragem...)

CONCESSIONÁRIO

TOTALLY

+1 +1

180°
Caixa rotativa para
facilitar o acesso à
interface em locais
muito pequenos.

Super Pump VSTD

ANOS DE GARANTIA
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CONCESSIONÁRIO

TOTALLY

+1 +1

A SELEÇÃO
3 modelos para diferentes tamanhos e tipos de piscina:
Piscina pequena ou de tamanho médio e acima do solo

MODELOS (1)
Max Flo XL VSTD

Bomba polivalente para piscinas familiares

Super Pump VSTD

Piscina de tamanho médio ou grande com cesto do pré-filtro extragrande
(1)

TriStar VSTD

VSTD : T
 de Temporizador, que permite programar o tempo de funcionamento diretamente na bomba.
D de Digital, que permite a ligação de periféricos externos (bombas de calor, cobertura rolante, etc.).

mento de uma piscina.
ade variável, em 3 estações,

TriStar VSTD
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CONCESSIONÁRIO

TOTALLY

+2 +1

