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SERVIÇOS
ONLINE
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Promoções
Oferta da extensão de garantia
Subscrição gratuita à newsletter
Configurador da piscina
Simulador de economia energética
Perito online
Catálogo peças soltas
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AquaRite
DESDE 1964

INOVAÇÃO

REGULE E CONTROLE
A SUA PISCINA À DISTÂNCIA

BOMBAS

FILTROS

BOMBAS DE CALOR

ROBÔS DE LIMPEZA

TRATAMENTO DA ÁGUA

ILUMINAÇÃO E PEÇAS DE EMBUTIR

+
AquaRite

DESDE 1964

INOVAÇÃO

REGULE E CONTROLE A SUA PISCINA À DI

AquaRite+ é:
UM ELETROLISADOR DE SAL
Para um tratamento ótimo da água sem adição de pastilhas de cloro.

UMA BOX PARA CONTROLAR OS SEUS
EQUIPAMENTOS DE PISCINA À DISTÂNCIA
A partir da sua sala de estar ou de qualquer outro lugar com acesso
à internet, dispõe, em tempo real, de informações sobre a qualidade
da sua água (pH, cloro, temperatura…) e pode comandar os diversos
equipamentos: sistema de filtração, bomba de calor, iluminação…
independentemente da respectiva marca.
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O segredo do AquaRite+

O ecrã pode ser destacado em poucos segundos para facilitar o acesso aos
e exatamente adaptada à sua conveniência, também pode comandar a box

I S TÂ N C I A

POLIVALÊNCIA
Controlo
dos períodos
de filtração

Controlo
do equipamento
de aquecimento

Controlo
da
iluminação

Controlo
dos equipamentos
adicionais

Possibilidade de controlar
até 7 equipamentos.
5 modos de filtração disponíveis
(manual, automática, inteligente,
smart e aquecimento) para maior
flexibilidade de utilização.

FIABILIDADE
Controlo
de produção
de cloro
por eletrólise

Controlo
do pH

Controlo de
redox

Utilização da célula Turbo-Cell,
que limita os depósitos de calcário
e permite maior eficácia ao longo
do tempo.

s comandos de regulação. Para uma utilização precisa
x através do Wi-Fi, utilizando um smartphone ou tablet!

2 GARANTIA + 1
ANOS DE

ANO

de garantia de oferta
caso o produto seja adquirido num
parceiro Totally Hayward®

