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bombas de velocidade variável

VAnTAgenS SABiA Que?
A bomba da piscina é um 
dos equipamentos que mais 
desperdiça energia para uso 
doméstico (o equivalente a sete 
frigoríficos em média).

exemplo de consumo de energia tendo 
por exemplo uma família média:

• Máquina de lavar roupa 240 kilowatts
• Forno 450 kilowatts
• Bomba de piscina clássica 3000 kilowatts
• Bomba de piscina de Velocidade variável 

Menos de 1.000 kilowatts

Ao contrário de uma bomba de velocidade nor-
mal, a bomba de velocidade variável ajusta a sua 
velocidade de operação, dependendo da utilização 
da piscina e do seu equipamento.

Além da economia de energia e um decréscimo 
no seu consumo as bombas de velocidade 
variável têm outras vantagens

• otimizar a filtração e, portanto, reduzir os custos com produtos de 
tratamento de água;

• A redução de ruído, uma vez que a bomba funciona com menor inten-
sidade;

• sustentabilidade do equipamento (bomba, auto-tratamento, robôs, ...)
• Adequado para piscinas de renovação/construção e/ou amigas do 

ambiente;
• O investimento inicial, acaba por se pagar em menos de 3 anos
• eficiência energética - uma solução acessível para poupança 

de energia
• Exibição de consumo em tempo real
• fácil instalação e operação simples
• Com módulo de controlo intuitivo dos 

parâmetros relevantes

utilizando uma bomba de 
velocidade variável poderá 
poupar até 90% de energia.

sustentável

scp
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Poupança energética

• Ajuda a reduzir drasticamente os 
custos energéticos.

• Utiliza um motor magnético que 
proporciona poupanças de energia 
mínimas de 30% ao gerar muito 
menos calor e vibração que os 
motores de indução tradicionais.

bomba inteligente de velocidade variável.
uma impressionante inovação em 
eficiência energética,  ampliação da vida 
útil e funcionamento silencioso.

• Velocidade variável: quatro velocidades 
pré-estabelecidas e seleccionáveis no 
painel de controlo.

• Pode adicionar-se equipamentos e 
funcionalidades sem ter de trocar a 
bomba.

• Adapta-se a diversos tamanhos de 
piscinas: uma só bomba cobre um 
intervalo de ½ CV a 3CV.

• Painel de controlo fácil de utilizar com 
botões para controlar a velocidade.

• Compatibilidade com a maioria dos 
sistemas de limpeza, filtros e spas.

• Construção duradoura de alta 
resistência desenhada para uma vida útil 
prolongada.

• Alimentação: 230 V.

bomba intelliflo
Pac-100-0019 Débito de 4,5 a 36 m3/h 

 
ast-560-0897 Junção de colar (2 por bomba) 

BoMBA inTeLLiFLo

QUAdrO IntEllICOMM
é um dispositivo de controlo que permite 
ao utilizador interligar outras aplicações à 
intelliflo.
Permite o controlo automatizado da velocidade 
variável da bomba intelliflo, através de 
um sinal externo, adequando o caudal às 
necessidades dos elementos instalados na 
piscina.  

Pac-300-0100 

bombas de velocidade variável

Garantia

3 
anos

aplicações:
- Controlo remoto
- Coberturas automáticas
- Aquecimento da piscina
- Limpeza da piscina
- Cascatas
- Quedas de água
- Hidromassagem

curva de Performance

sustentável

scp
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bombas de velocidade variável

especificações técnicas

tecnologia patenteada de arrefecimento 
do motor através da água  
• Bomba de velocidade variável.
• A água absorve o calor e ruído do motor.
• O motor transfere o calor produzido na 

água da piscina em vez de perdê-lo no ar 
ambiente.

• Além disso, este motor requer menor 
consumo de energia, para a mesma 
velocidade relativa de uma bomba 
tradicional.

• O motor está protegido por seis camadas 
sucessivas de material que amortece o 
ruído e realmente silenciosa (55dBA).

Flexibilidade no posicionamento da bomba, 
que vem, assim, facilitar a instalação.

fluxo constante garantido.

cesto do pré-filtro de grande capacidade: 
4,5 litros.

fluxo e pressão constantes, assegurando 
um desempenho ideal.

analisa a verificação da pressão e indica a 
necessidade de efectuar backwash.

Até 70% de 
economia de energia 
comparando a uma 
bomba de filtração 
standard.

Aumenta a eficiência de 
uma bomba de calor até 
10%.

1

23

1 - Tampa transparente de abertura fácil
2 - Cesto pré filtro de grande capacidade 

4,5 lt
3 - Motor de alto rendimento refrigerado a 

água

 
mnc-100-0006 

sustentável

scp
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bombas de velocidade variável

bomba haYWard de velocidade variável

• Solução económica e ecológica
• Elevada eficiencia energética.
• Adequada a piscinas novas e para substituições.
• Controlador integrado com teclas tácteis.
• Afixação da potência absorvida em tempo real e do número de 

horas de funcionamento.
• 3 velocidades programáveis em incrementos de 10rPM para ajuste 

preciso do caudal.
• Silenciosa.      

* Extensão da garantia totally Hayward, contacte a nossa equipa comercial para obter mais 
informações

haY-100-0009      

Potência (hP) velocidade 
(rPm) Watts Øin x out 

(PoleGadas)
consumo máx. 

(W) amPeraGem (a) caudal a 
8m.c.a. (m3/h)

1,5hP 600 - 3000 1100 2 1082 4,65 19,5

BoMBA SuPer PuMP VS

 
ast-560-0898 Junção de colar (2 por bomba) 

sustentável

scp
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bombas de recirculação

especificações técnicas

• Bomba com sistema de arrefecimento a água, que reduz o ruido e 
a vibração em cerca de 55Db.

• Bomba super silênciosa.
• não necessita de ventilação - maior flexibilidade para o 

instalador.
• design para uma vida longa - sem corrosão. 
• Cesto de folhas extra grande com 4,5 litros -     grandes intervalos 

entre limpezas.
• Proteção por falta de água - corte automático para proteger a 

bomba. 
• Corte térmico integrado - não é necessário interruptor de 

segurança separado.
• Indicado para piscinas de água salgada. 
• disponível em modelos mono e trifásicos, fluxo de até 24 m3/h.

Bomba revolucionária com 
arrefecimento do motor com 
água da piscina

ref.ª descrição m3/h liGação
mnc-100-0009 Bomba Silensor Sll150E de 3/4 cv Mono 11,0 50 mm

mnc-100-0005 Bomba Silensor SLL200e de 1 cv Mono 14,0 50 mm

mnc-100-0011 Bomba Silensor SLL200e de 1 cv Tri 14,0 50 mm

mnc-100-0012 Bomba Silensor SLL300e de 1,5 cv Mono 18,5 63 mm

mnc-100-0013 Bomba Silensor SLL300e de 1,5 cv Tri 18,5 63 mm

mnc-100-0014 Bomba Silensor SLL400e de 2 cv Mono 22,5 63 mm

mnc-100-0015 Bomba Silensor SLL400e de 2 cv Tri 22,5 63 mm

novidade

2016



142

Bombas de recirculação

 Material Perma Glass XL™
 Corrente Monofásica e Trifásica
 Ligação 1 1/2”  
 Velocidade 2,900 rpm
 Pré-filtro Volume do cesto 
  do pré-filtro 100cm3 

Resistência à corrosão química e salina 
(sob condições normais de utilização).
• Tampa transparente do pré-filtro de abertura fácil.
• Silenciosa.
• Baixo consumo energético.
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BoMBa SuPeRPooL

 
ast-560-0898 Junção de colar (2 por bomba) 

BoMBa MaX FLo

Bomba PermaGlass XL ™
Com o motor fechado e ventilado (IPX5)

• Conexão 1 «1/2
• Fluxo de 8 a 15 m3 / h
• Resistência à corrosão química e salina, em utiliza-

ção normal

tampa transparente Lexan® com abertura 
e fecho rápido
• Baixo nível de ruído
• Baixo consumo de energia
• Motor resistente de alto 

rendimento
• Volume do cesto do pré-filtro: 

1000 cm3

ref.ª desCrição a M3/h kw
hay-100-0401 Superpool 1/2 CV mono 213 8 0,37

hay-100-0402 Superpool 3/4 CV mono 213 11 0,55

hay-100-0403 Superpool 1 CV mono 213 13             0,75

hay-100-0404 Superpool 1,5 CV mono 225 15 1,10
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débito m3/h

ref.ª desCrição Lig. M3/h kw
hay-100-0011 Max Flo 1/2 CV mono 1” 1/2 8 0,37

hay-100-0012 Max Flo 3/4 CV mono 1” 1/2 11 0,55

hay-100-0039 Max Flo 3/4 CV tri 1” 1/2 11 0,55

hay-100-0013 Max Flo 1 CV mono 1” 1/2 13 0,75

hay-100-0040 Max Flo 1 CV tri 1” 1/2 13 0,75

hay-100-0014 Max Flo 1,5 CV mono 1” 1/2 15 1,10

hay-100-0041 Max Flo 1,5 CV tri 1” 1/2 15             1,10

1,5 cv
1 cv

0,75 cv0,50 cv
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 material Perma glass XLTM

 corrente Monofásica ou trifásica
 ligação 1 1/2” ou 2"   
 velocidade 2,900 rpm
 Pré-filtro Volume do cesto 
  do pré-filtro 100cm3 
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super Pump 2"

super Pump 1 1/2”

Bomba de alta-performance.
Motor resistente e de elevado rendimento.

• Cesto de pré-filtro de grandes dimensões.
• Tampa transparente do pré-filtro de abertura fácil.
• resistência à corrosão química e salina (sob condições normais de uti-

lização).
• Facilidade de instalação e utilização.
• Concebida para todos os tipos de piscina.

ref.ª descrição liG. m3/h KW
haY-100-0030 Super Pump 1,5  CV Mono 2” 18 1,1

haY-100-0035 Super Pump 1,5 CV tri 2” 18 1,1

haY-100-0003 Super Pump 2 CV Mono 2” 19,5 1,5

haY-100-0002 Super Pump 2 CV tri 2” 19,5 1,5

ref.ª descrição liG. m3/h KW
haY-100-0005 Super Pump 3/4 CV Mono 1 1/2” 11 0,55   

haY-100-0006 Super Pump  1 CV Mono 1 1/2” 14 0,75   

haY-100-0010 Super Pump 1 CV tri 1 1/2” 14 0,75   

haY-100-0007 Super Pump 1,5  CV Mono 1 1/2” 16 1,10   

haY-100-0001 Super Pump 1,5 CV tri 1 1/2” 16 1,10   

BoMBA SuPer PuMP

 
ast-560-0898 Junção de colar (2 por bomba) 

 
ast-560-0897 Junção de colar (2 por bomba) 

bombas de recirculação
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BoMBA KriPSoL KSe

bomba autoaspirante para piscina

• Corpo da bomba em plástico termoendurecido
• Pré filtro de grande dimensão com tampa transparente.
• ligações de 63 mm/2» int.
• Pode ser usada com água salgada.     

    

bombas de recirculação

ref.ª descrição m3/h
KrP-100-0047 Bomba KSe100M de 1 cv mono 15,4

KrP-100-0062 Bomba KSe100T de 1 cv tri 15,4

KrP-100-0048 Bomba KSe150M de 1,5 cv mono 21,9

KrP-100-0060 Bomba KSe150T de 1,5 cv tri 21,9

KrP-100-0041 Bomba KSe200T de 2 cv tri 25,7

KrP-100-0050 Bomba KSe300T de 3 cv tri 29,5

* caudais a 10 m.c.a.
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débito m3/h

Bomba auto aspirante para piscinas.
• Motor fechado com ventilação exterior
• Protecção iP X5 - isolamento classe F
• Bombas monofásicas fornecidas com condensador permanentemente 

activado e protecção térmica interna.
• Bombas trifásicas sem protecção térmica. Terá que ser prevista pelo insta-

lador.
• rolamentos de esferas auto lubrificados - rotação: 2.850 rpm
• Pressão máxima de serviço: 2,5 Bar
• Altura máx. de sucção recom.: 3 m com válvula anti retorno.

ref.ª descrição KW med. (a-mm)
Pac-100-0221 Swimmey 1/3 CV monofásica 0,25 565

sta-100-0030 Swimmey 1/2 CV monofásica 0,37 565

sta-100-0031 Swimmey 3/4 CV monofásica 0,50 565

Pac-100-0152 Swimmey 3/4 CV trifásica 0,50 565

sta-100-0032 Swimmey 1 CV monofásica 0,75 590

Pac-100-0153 Swimmey 1 CV trifásica 0,75 590

BoMBA SWiMMeY

características:

• Corpo em ABS
• Pré-filtro  ABS
• ligação  ABS/PVC 
• turbina  em Fibra de vidro reforçada e 

difusor  (resistente à abrasão por areia)
• Veio  em aço inox isolado
• Base  em Polipropileno

novidade

2016
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BoMBA 5P1r STA-riTe

A bomba 5P1r tem capacidade de movimentar 
mais água, de forma mais eficiente para reduzir 
os custos operacionais, tudo isto com um 
funcionamento super silencioso.

Além disso, ao funcionar 
com menor esforço, tem 
menor desgaste, pelo 
que terá maior vida 
útil , dando um óptimo 
retorno sobre o seu 
investimento inicial 
nesta bomba.

ref.ª descrição KW m3/h
sta-100-0173 5P1r 3/4CV monofásica  0.55  12,00

sta-100-0174 5P1r 3/4CV trifásica  0.55  12,00

sta-100-0175 5P1r 1  CV monofásica  0.75 14,00

sta-100-0176 5P1r 1 CV  trifásica  0.75 14,00

sta-100-0177 5P1r 1.5 CV monofásica  1.10  18,00

sta-100-0178 5P1r 1.5  CV  trifásica  1.10  18,00

bombas de recirculação

características:

• Funcionamento extremamente 
silencioso

• tampa transparente, que permite fácil 
limpeza e manutenção

• Alta-resistência à corrosão
• Motor em aço inoxidável para maior 

durabilidade
• Auto-aspirante

ref.ª descrição liG. m3/h KW
sta-100-0002 Sta-rite 3/4 CV Mono “  12 0.55 

sta-100-0011 Sta-rite 3/4 CV tri “  12   0.55 

sta-100-0003 Sta-rite 1 CV Mono “  15.5 0.75 

sta-100-0012 Sta-rite 1 CV tri “  15.5 0.75

sta-100-0004 Sta-rite 1,5 CV Mono “  18  1.1 

sta-100-0013 Sta-rite 1,5 CV tri “  18   1.1 

bombas de elevado rendimento, super dimensionadas e 
concebidas especialmente para piscinas.

• Auto-ferrante e baixo ruído.
• Dispositivos de protecção contra sobrecargas com rearmamento 

automático.
• elevada curva de rendimento e altura manométrica.
• Corrente monofásica e trifásica
• Ligação 1 1/2’’  

 
ast-560-0898 Junção de colar (2 por bomba) 

BoMBA 5P2r STA-riTe
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0013/0004
0012/0003

0011/0002

Caudal a 10 m.c.a.
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5P6r para água do mar

5P6r standard

ref.ª descrição liG. m3/h KW
sta-100-0077 Sta-rite 0,75 CV Mono 63 mm/2” 14 0.55

sta-100-0078 Sta-rite 0,75 CV tri “ 14 0.55 

sta-100-0079 Sta-rite 1 CV Mono “ 17 0.75 

sta-100-0080 Sta-rite 1 CV tri “ 17 0.75 

sta-100-0073 Sta-rite 1,5 CV Mono “ 22,5  1.1 

sta-100-0081 Sta-rite 1,5 CV tri “ 22,5  1.1 

sta-100-0075 Sta-rite 2 CV Mono “ 27  1.5 

sta-100-0082 Sta-rite 2 CV tri “ 27  1.5 

sta-100-0007 Bomba Sta-rite 3 CV tri “ 31,5  2.2 

ref.ª descrição liG. m3/h KW
sta-100-0043 Sta-rite 0,75 CV Mono 63 mm/2” 14 0.55

sta-100-0045 Sta-rite 0,75 CV tri “  14   0.55 

sta-100-0046 Sta-rite 1 CV Mono “  17   0.75 

sta-100-0105 Sta-rite 1 CV tri “  17   0.75 

sta-100-0050 Sta-rite 1,5 CV Mono “  22,50   1.10 

sta-100-0106 Sta-rite 1,5 CV tri “  22,50   1.10 

sta-100-0103 Sta-rite 2 CV Mono “  27   1.50 

sta-100-0107 Sta-rite 2 CV tri “  27   1.50 

sta-100-0108 Sta-rite 3 CV tri “ 31,5 2.20 

2 opções que se adequam às necessidades da sua piscinas

Série especial com maior potência:
• Suporte da bomba a acompanhar o pré-filtro.

Série especial para Água do Mar:
• especialmente concebida para utilização em piscinas com água do 

mar.
• Veio fabricado em material anticorrosivo.
• retentor protegido por um casulo estanque.
• Corrente  Monofásica e trifásica
• Ligação  63 mm

BoMBA 5P6r STA-riTe

bombas de recirculação
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filtros injetados hayward

a b  c d e
406 380 370 664 750

520 482 520 890 803

600 573 520 895 910

762 725 585 1070 1008

895 880 585 1.230 1147

ref.ª descrição m3/h  areia KG liG.
haY-050-0003  Válv. Lat. Ø 400 6 50 1 1/2”

haY-050-0064  Válv. Lat. Ø 520 10 100 1 1/2”

haY-050-0065  Válv. Lat. Ø 600 14 150 1 1/2”

haY-050-0004  Válv. Lat.Ø 760 22 250   2”

haY-050-0203  Válv. Lat. Ø 900 30 350   2”

FiLTroS VáLVuLA LATerAL 

ref.ª descrição m3/h  areia KG liG.
haY-050-0061 Válv. Topo Ø 400 6 50 1 1/2”

haY-050-0062 Válv. Topo Ø 520 10 100 1 1/2”

haY-050-0063 Válv. Topo Ø 600 14 150 1 1/2”

haY-050-0001 Válv. Topo Ø 760 22 250   2”

haY-050-0204 Válv. Topo Ø 900 30 350   2”

a b  c d e
406 380 370 890 690

520 482 520 945 754

600 573 520 1050 840

762 725 585 1225 930

895 880 585 1337 1080

FiLTroS VáLVuLA De ToPo

filtros em polietileno de grande
densidade

• Válvula de 7 vias com manómetro
•  Purgador Automático
•  Pressão Máxima - 3,5 bars 
•  Cuba Anticorrosão, base injectada em 

ABS para um perfeito assento do filtro
• Garantia  de 5 anos para cuba

FiLTroS De AreiA HAYWArD Série Pro

Coletores retráteis
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filtros laminados hayward

FiLTro HAYWArD LAMinADo

Excelente filtração

• Corpo do filtro em poliéster reforçado com 
fibra de vidro para uma maior resistência à 
pressão

• 3 modelos disponíveis para 10 a 22m3 / h, para 
todos os tipos de piscinas e tratamentos

• Altura ajustável
• Atraente, a cor preta combina com a gama já 

existente
• Ampla abertura na parte superior para fácil 

inserção da areia    
 

ref.ª caudal m3/h altura Ø mm areia (KG) válvula suPerfície filtração

haY-050-0379 10 630 500 85  1”1/2   0,20 m2  

haY-050-0380 14 690 600 150  1”1/2   0,28 m2  

haY-050-0381 22 830 780 300  2”   0,48 m2  

Válvula de 6 viasDreno para vazar a água 
do filtro

Tampa com ampla abertura

HAY-050-0057

HAY-050-0058

HAY-050-0059

novidade

2016
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filtros laminados superpool

FiLTro SuPerPooL LAMinADo

Filtro laminado em poliéster.

• resistência aos raios UV.
• Cuba em material não corrosivo.
• tampa transparente.   

ref.ª Ø mm débito válvula suPerfície filtração areia (KG)

suP-050-0005 500 10 m3/h  1,5”   0,20 m2  100 

suP-050-0006 600 16,5 m3/h  1,5”   0,33 m2  175

suP-050-0007 750 22 m3/h  2”   0,44 m2  250

suP-050-0008 900 31,8 m3/h  2”  0,64 m2 350

exclusivo

scP

Garantia
acessórios

1
anos

Garantia
cuba+filtro

5
anos

ref.ª a b c d e f G

suP-050-0005 438 501 853 360 516 390 180

suP-050-0006 453 516 926 380 666 390 180

suP-050-0007 517 603 1023 440 770 500 220

suP-050-0008 570 656 1163 480 920 780 220
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filtros laminados Pentair

em cor verde, com válvula lateral de 6 vias tampa 
transparente, com manómetro incluído e dreno 
para água.

FiLTro TriTon i

Garantia
filtro

10 
anos

um filtro monobloco, reforçado em
fibra de vidro e revestimento resistente aos raios uv

• O fabrico sem costuras elimina qualquer possibilidade de vaza-
mento. não enferruja ou corrói.  

• O controlo de débito assegura a qualidade de filtração  e permite 
aumentar o espaçamento entre duas contra-lavagens

• Manómetro de topo fácil de ler, com ventilação de ar manual
• Um difusor de 360º mantém a camada de areia plana,  para uma 

óptima filtração. O difusor é desmontável para acesso fácil e 
rápido à areia.

• Multi-válvula de seis posições para tornar mais fácil, segura e 
rápida a manutenção e monitoramento 

• drenagem de fácil utilização, facilitando a manutenção e pro-
cesso de invernação. 

• todas as conexões hidráulicas do filtro são roscadas para facilitar 
a manutenção. 

a inovação consiste num componente paten-
teado do filtro:
• Um tubo poroso, suficientemente permeável 

para que nele passe a água sem perda de cau-
dal e com suficiente capacidade de filtração 
que impeça a passagem das partículas mais 
finas, como o pó, algas e pólen.

• A manutenção é muito fácil: requere menos 
manutenção que os filtros de cartucho ou de 
diatomite.

• drenagem conjunta de água e areia que per-
mite um serviço mais rápido e a conservação 
durante o inverno.

FIltrO trItOn II ClEAr PrO

Com a tecnologia ClearPro, o filtro triton II filtra  
as partículas mais finas e garante assim, uma 
água totalmente cristalina. 

Crepinas

Garantia
dePósito

10 
anos

ref.ª descrição área
filtr.

caud.
máx areia KG  liG.

Pac-050-0100 Filtro Triton ii válv. lat. Ø480 0,17 8,5  20/52  13,4  1 ½ “  

Pac-050-0101 Filtro Triton ii válv. lat. Ø610 0,29 14  40/108  18,4  1 ½ “  

Pac-050-0102 Filtro Triton ii válv. lat. Ø762 0,45 22  80/200  29,8  2”  

Pac-050-0103 Filtro Triton ii válv. lat. Ø914 0,64 32 120/310  35,5  2”  

Garantia
válvula

10 
anos

ref.ª descrição área
filtr.

caud.
máx areia KG  liG.

Pac-050-0344 Filtro Triton válv. lat. Ø480 0,17 8,5  20/52  13,4  1 ½ “  

Pac-050-0351 Filtro Triton válv. lat. Ø610 0,29 14  40/108  18,4  1 ½ “  

Pac-050-0142 Filtro Triton válv. lat. Ø762 0,45 22  80/200  29,8  2”  

Pac-050-0346 Filtro Triton válv. lat. Ø914 0,64 32 120/310  35,5  2”  
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Kits de filtração

• Com válvula superior.
• Bomba Swimmey com um grau de protecção IP45.
• Garantia de 2 anos para o depósito.
• Homologação CE.
• Homologação da inspecção técnica TÜV.

ref.ª filtro m3/h  bomba
Pac-050-0022  380 mm  6   1/3

Pac-050-0011  480 mm  8   1/2

modelo a b  c d e
Pac-050-0022 820    640   740   220  295   

Pac-050-0011  900    720 790 220 295

KiT De FiLTrAção Azur PenTAir

KiT De FiLTrAção HAYWArD

ref.ª débito m3/h bomba areia
 haY-050-0069  6 m3/h 0.33CV 5Kg

 haY-050-0070   8 m3/h 0.50CV 10Kg

 haY-050-0071  10 m3/h 0.75CV 100Kg

características:

• Kit de filtração com válvula de topo. 
Potencia a distribuição uniforme da água 
por filtrar através da válvula de topo, que 
chega à camada de areia de filtração em 
forma de guarda-chuva, permitindo uma 
filtração mais minuciosa. 

•  válvula com 7 posições patenteada, 
que permite ajustar as configurações do 
filtro rapidamente. 

• durável e de fácil manutenção
• resistente à corrosão 
 

características:

• Material  - depósito termoplástico anti-corrosão
• Diâmetro  - Ø 380 mm a Ø 480 mm
• Pressão Máx. 2,5 Bar
• temperatura Máx. 35o C

 



152

filtros de cartucho

as vantaGens
+ Otimização da hidráulica: melhor repartição da água em volta do 

cartucho – o filtro capta mais resíduos.
+ instalação e manutenção fáceis.
+ Filtração eco-responsável: baixo consumo de energia e de produtos 

químicos.

FIltrO SwIM ClEArTM CArtUCHO únICO

Descubra os 3 novos filtros de elementos 
filtrantes de cartucho único com o melhor 
desempenho do mercado. A sua conceção 
inovadora permitiu melhorar consideravelmente 
a hidráulica e o desempenho destes filtros.

características:

eficácia da filtração
+ Precisão de filtração 2 vezes melhor que 

a dum filtro de areia. grande capacidade 
de retenção.

+ repartição dos resíduos e melhor utili-
zação da superfície filtrante.

+ A precisão de filtração garante uma 
água límpida com menor utilização de 
produtos químicos.

desemPenhos hidráulicos
+ Perdas de carga muito fracas, até 10 

vezes menos importantes que as dum 
filtro clássico.

+ A combinação com uma bomba de 
velocidade variável permite otimizar as 
despesas energéticas, graças a uma 
filtração contínua em regime baixo.

manutenção fácil e reduZida
+ reduzida ocupação de espaço, especial-

mente apropriado para locais técnicos 
muito pequenos.

+ As pegas ergonómicas situadas na 
cabeça e no corpo do filtro permitem um 
acesso mais fácil ao elemento filtrante 
para facilitar as operações de manuten-
ção.

+ redução da frequência das limpezas 
graças a uma melhor capacidade de 
retenção. 

ref.ª descrição débito m3/h suP. filtrante altura (mm) larGura (mm) liGações

haY-050-0377 Swim Clear C100SE 20 9,3 775 464 63 mm

haY-050-0376 Swim Clear C150SE 25 14,0 857 464 63 mm

haY-050-0378 Swim Clear C200SE 30 18,6 984 464 63 mm

Tanque anti-corrosivo apto para qualquer 
condição climatérica.

• Inclui manómetro, válvula de purga e tampão de descarga.
• 10 anos de garantia para tanque do filtro.
• Material  - Corpo injectado em PermaGlass XlTM   
• Filtro  em Poliéster reforçado
• débito:  6 a 11 m3/h
• Pressão  Máx. 3,5 Bar

ref.ª suP. filtrante  m3/h liG.
haY-050-0121 4,60 m2 11,30 1 1/2”

FIltrO dE CArtUCHO StAr ClEAr HAYwArd

novidade

2016

sustentável

scp
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filtros de cartucho

características:

eficácia da filtração
+ Precisão de filtração 2 vezes melhor que 

a dum filtro de areia. grande capacidade 
de retenção.

+ repartição dos resíduos e melhor utili-
zação da superfície filtrante.

+ A precisão de filtração garante uma 
água límpida com menor utilização de 
produtos químicos.

desemPenhos hidráulicos
+ Perdas de carga muito fracas, até 10 

vezes menos importantes que as dum 
filtro clássico.

+ A combinação com uma bomba de 
velocidade variável permite otimizar as 
despesas energéticas, graças a uma 
filtração contínua em regime baixo.

manutenção fácil e reduZida
+ reduzida ocupação de espaço, em fun-

ção da grande area de filtração.
+ Composto por 2 secções, que facilitam 

o acesso ao interior para lavagem ou 
substituição dos elementos.

+ redução da frequência das limpezas 
graças a uma melhor capacidade de 
retenção.

ref.ª descrição débito m3/h suP. filtrante altura (mm) larGura (mm) liGações

haY-050-0027 Swim Clear 3030 14 30,0 880 660 50 mm

haY-050-0028 Swim Clear 4030 22 39,0 1.030 660 63 mm

haY-050-0029 Swim Clear 5030 30 49,0 1.180 660 63 mm

haY-050-0060 Swim Clear 7030 35 63,0 1.330 660 63 mm

FIltrO SwIM ClEAr 4 CArtUCHOS

Filtro multi-cartuchos de grande capacidade.
Excelente qualidade de filtração.
Económico e ecológico.

as vantaGens 
+ Otimização da hidráulica: melhor repartição da água em volta dos 

cartuchos – o filtro capta mais resíduos.
+ instalação e manutenção fáceis.
+ Filtração eco-responsável: baixo consumo de energia e de produtos 

químicos.
  

sustentável

scp
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ajudantes de filtração

zeoFine

AreãoAreia

ref.ª descrição  Palete
arP-050-0002 Areia (0,6 -1,2 mm) - 25 Kg 40 sacos

arP-050-0001 Areão (2-4 mm) - 25 Kg   40 sacos  
den-050-0001 diatomite SCP - 20 Kg -

Modo de emprego

durante a instalação, é necessário enxaguar 
zeoFine de forma a eliminar qualquer poeira. 
é aconselhável preencher o filtro somente dois 
terços e controlar o fluxo durante a lavagem, 
para não evacuar grãos do produto.

Para substituir uma carga de areia para 
filtrar, proceda da seguinte forma:
• 1 kg de areão = 750 g Zéofine
•  Mantenha a mesma carga de filtro de areão

uma palete = 50 sacos de 19 kg

Graças à poupança de energia e de produtos 
químicos, zeoFine contribui activamente para 
proteger o meio ambiente.
duas veZes menos lavaGens necessárias do que com o filtro 
de areia. 

AreiA e DiAToMiTe

Diatomite

Zeo-050-0002    Sacos de 19 kg 

ViDro

ref.ª descrição
Wtc-060-0007 Grau 1 densidade do vidro (equivalente a 0.6-1.2mm de areia) por sacos de 25kg

Wtc-060-0008 Grau 3 densidade do vidro (equivalente a 6mm areão) por sacos de  25kg.  

Capacidade de filtração superior

• Eficiente
• remove 30% mais material e detritos do que areia, poupa em 

retrolavagem, produtos químicos de água e energia para a piscina.
• 20% menos denso que a areia
• Aumenta o tempo de vida útil do filtro
• Menos suscetível a bio-incrustação, o que leva à menor utilização 

correctiva de tratamento químico.

sustentável

scp
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válvulas e cartuchos para filtros

VáLVuLAS uniVerSAiS
ref.ª descrição liG.
haY-060-0001 4 entradas - 6 posições 1,5"
haY-060-0219 7 entradas - 6 posições 1,5"
haY-060-0222 4 entradas - 6 posições 2"
haY-060-0003 7 entradas - 6 posições 2"

VáLVuLAS originAiS
ref.ª descrição liG.
haY-060-0005 Lateral - 6 vias - S0166S 1,5"
haY-060-0002 lateral- 6 vias - S0210S /S0246S 1,5"
haY-060-0263 lateral- 6 vias - S0310S /S0360S 2"
haY-060-0271 top - 6 vias - S0210t/S0246t/S0166t 1,5"
haY-051-2079 top - 6 vias - S0310t/S0360t 2"

A Válvula HAY-060-0271 substitui as válvulas SP710/3tE, SP711/3tE e SP0704tE

VáLVuLAS originAiS
ref.ª descrição liG.
Pac-061-0479 lateral - 6 vias - tr40 / tr60 1,5"
Pac-060-0228 lateral- 6 vias - tr100 / tr140 2"
Pac-060-0231 Top - 4 vias - Kit Azur 5,5 m3 1,5"

VÁlVUlAS OrIGInAIS lACrOn
ref.ª descrição liG.
lac-051-0090 Lateral - 6 vias - Lacron 1,5"
lac-051-0091 Lateral- 6 vias - Lacron 2"
lac-051-0029 Kit de ligação - válvula Lacron 1,5"
lac-051-0033 Kit de ligação - válvula Lacron 2"

CArtUCHOS
ref.ª filtro Øext. Øint. altura
haY-051-0467 Star Clear C250 178 75 247
haY-051-0515 Star Clear C500 178 76 494
haY-051-0125 Star C Plus C0751 230 100 441
haY-051-0137 Star C Plus C900 220 100 441
haY-051-0145 Star C Plus C1200 226 100 589
haY-051-0153 Star C Plus C17502 230 100 724
haY-051-3002 Swim Clear C100SE 264 101 499
haY-051-3001 Swim Clear C150SE 264 101 592
haY-051-3003 Swim Clear C200SE 264 101 719
haY-051-0568 Swim Clear C3030* 178 75 494
haY-051-0569 Swim Clear C4030* 178 75 641
haY-051-0513 Swim Clear C5030* 178 75 833
haY-051-3004 Swim Clear C7030** 178 100 486

HAY-060-0005 HAY-060-0263

HAY-060-2079 HAY-060-0217

PAC-061-0479

HAY-060-0219

lAC-051-0090
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equiPamento standard

 A. Tampa amovível com fecho de segurança
 B. Comando para a filtração e p/ a iluminação (automático ou manual)
 C. Bomba de filtração - (12m3/h) e 0,5 kw
 D. Dois cartuchos de filtração - 25 microns 
  (superfície de filtração - 4,5 m2)  
 F. Skimmer, duas entradas
 g. Jacto direccionável de grande caudal
 H. Projector

MOnOBlOCO dE FIltrAçãO FB12

Para piscinas até 45 m3.

Fabricado em material ABS 
-PMMA (termoformável).

monobloco standard fb12
fir-050-0001     

A

D

g

H

F

B C

nível de água

nível de água

estrutura da piscina

inclinação 2%

monobloco de filtração

Garantia

2 
anos
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locais técnicos

Fácil acesso e instalação
Fácil manutenção e reparação
estética e funcional

• impossibilidade de inundação em caso de fuga de água
• Acesso fácil e cómodo para o utilizador
• espaço para guardar químicos ou outro material de limpeza
• Possibilidade de acrescentar facilmente outros produtos como bomba 

doseadora ou aparelhos de sal
• Caseta montada com equipamento Superpool.

lOCAl téCnICO ElEVAdO

local técnico elevado 500 standard 

Pt500std
Inclui: Bomba de 3/4CV, Filtro de 500mm e acessórios      

local técnico elevado 600 standard

Pt600std
Inclui: Bomba de 1CV, Filtro de 600mm e acessórios       

local técnico elevado 500 luxe

Pt500luxe
Inclui: Bomba de 3/4CV, Filtro de 500mm, acessórios, aparelho 
de sal Salt&Swim 15 e Bomba doseadora Prim pH       

local técnico elevado 600 luxe

Pt600luxe
Inclui: Bomba de 1CV, Filtro de 600mm, acessórios, aparelho 
de sal Salt&Swim 15 e Bomba doseadora Prim pH       

Bomba Superpool
3/4CV e 1CV

 Filtro 500 e 600mm 
Superpool

Aparelho de sal 
Salt&Swim 15

Bomba doseadora 
Prim pH

caseta vazia

Ket-370-0001 

4 OPçõES COM EQUIPAMEntO

121 cm

144 cm

90 cm

nota: Foto meramente ilustrativa, o equipamento é Superpool
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locais técnicos

lOCAIS téCnICOS rEFOrçAdOS COM EQUIPAMEntO

ref.ª descrição Ø filtro Ø bomba

Pt2500Pl Caseta standard média enterrada 500 mm 3/4 CV Mono

Pt2600Pl Caseta standard média enterrada 600mm 1 CV Mono

COr-050-0004COr-050-0001 COr-050-0003

ref.ª descrição h a1  a2 l

cor-050-0001 Caseta modelo Semi-Enterrado 0,7 + 0,39 = 1,09 0,68 0,94 1,02

cor-050-0003 Caseta modelo Enterrado Médio 1,0 0,7 1,07 1,07

cor-050-0004 Caseta modelo Enterrado Grande 1,13 0,9 1,18 1,18

lOCAIS téCnICOS rEFOrçAdOS (SEM EQUIPAMEntO)
Locais técnicos fabricados em fibra de vidro, com tampa amovível e reforçado lateralmente. 

Casetas com equipamento Superpool
• Filtro Powerline
• Bomba Superflo

Modelo equipado grandeModelo equipado MédioModelo Semi-enterrado

ref.ª descrição Ø filtro Ø bomba  m3/h
Pt4500sv Caseta semi-enterrada média 500 mm Max Flow 3/4 CV Mono 11

Pt4600sv Caseta semi-enterrada média 600mm Max Flow 1 CV Mono 14

Pt2500sv Caseta enterrada equipada média 500 mm Max Flow 3/4 CV Mono 11

Pt2600sv Caseta enterrada equipada média 600 mm Max Flo 1 CV Mono 14

Pt3750sv Caseta enterrada equipada grande 750 mm Super Pump 1,5 CV tri 22

lOCAIS téCnICOS COM EQUIPAMEntO HAYwArd
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sistemas de controlo

PoolCop é um novo sistema de automação 
compacto, simples e intuitivo que gere a sua 
piscina de A a z.

Concebido em torno de uma válvula automática de confiança, PoolCop 
é o primeiro e único dispositivo que administra o sistema de filtração, 
encarando-o como o responsável directo da melhoria da qualidade da 
água, que permite ver e controlar a piscina através do computador, tablet 
ou smartphone, em qualquer parte do mundo.

SIStEMA POOlCOP

www.poolcop.com> excelentes benefícios Para o cliente

• Poupe energia, água e químicos
• Proteje a sua saúde, cuida do 

planeta
• Desfrute do seu tempo livre

> excelentes arGumentos Para o Profissional

• Supervisonar em tempo real
• Controlar as piscinas e gerir equipas
• Adicionar valor, melhor seviço vantagens

• adapta-se a qualquer filtro de 1 1/2’’ 
ou 2’’.

• controla equipamentos existentes.
• fácil de instalar!

AQUECIMEntO iLuMinAção JogoS De águA regA níVeL

ouTroS...

FiLTrAção DeSinFeção PH

sustentável

scp
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sistemas de controlo

etapa 1: Selecionar o PoolCop
Poolcop «a piscina em piloto automático»
Todas as funcionalidades para um conforto 
máximo
Poolcop Junior «a filtração inteligente»
Versão básica, sem tratamento de água.

etapa 2: Selecionar um kit de 
ligação
Kit de ligações para adaptar o PoolCop a um 
filtro existente ou a um filtro novo.

etapa 3: opção 
PoolCopilot
Módulo de ligação a internet, 
para controlo através de pc, 
smatphone ou tablet

etapa 4: gestão do nível de 
água
Para gerir o nível de água 
automáticamente, em tanque 
de compensação ou skimmer.

etapa 5: Controlo de pH 
e desinfeção
Mede e controla o 
pH e o orP (cloro, 
eletrólise, etc.)

etapa 6: opção temperatura 
do ar

ref.ª descrição

Pcf-060-0049 Kit 4 sondas de nível para tanque de 
compensação

Pcf-060-0070 Sonda nível linha de água ou skimmer

ref.ª descrição
Pcf-060-0013 Sonda de pH

Pcf-060-0014 Sonda de pH + orP (cloro)

Pcf-060-0015 Sonda pH + OrP (electrólise)

ref.ª descrição
Pcf-060-0012 Sonda de temperatura de ar

ref.ª descrição
Pcf-060-0001 PoolCop 1,5"

Pcf-060-0002 PoolCop 2"

Pcf-060-0003 PoolCop Junior 1,5"

Pcf-060-0004 PoolCop Junior 2"

Pcf-060-0017 Kit upgrade poolCop Junior

ref.ª descrição
Pcf-060-0030 Para filtro SuperPool 1,5"

Pcf-060-0031 Para filtro SuperPool 2"

Pcf-060-0018 Para filtro Hayward 1,5"

Pcf-060-0019 Para filtro Hayward 2"

Pcf-060-0020 Para filtro Pentair 1,5"

Pcf-060-0021 Para filtro Pentair 2"

Pcf-060-0040 Para filtro Waterco 1,5"

Pcf-060-0041 Para filtro Waterco 2"

Pcf-060-0022 Para filtro Astral, Certikin 1,5"

Pcf-060-0023 Para filtro Astral, Certikin 2"

ref.ª descrição
Pcf-060-0005 Modulo wEB rJ45 PoolCopilot

Pcf-061-0027 tomada adaptador CPl

Os adaptadores CPl permitem uma ligação a caixa de internet através da linha elétrica, 
sem a obrigação de cabo rJ45.    

Com cabo de 5 metros   
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quadros eléctricos

ProgrAMAr
• o período de filtração pode ser escolhido e configurado.
• o período de filtração é uma noção muito importante para manter uma 

água límpida e sã.
• O quadro abaixo pode ser utilizado para calcular o tempo de filtração 

necessário.
• A partir de uma água com temperatura superior a 20o C, podemos ba-

sear-nos na seguinte fórmula:
 temp./2 =número de horas de filtração por dia
• numa água suja, verde ou salobra, é recomendada a filtração contínua 

até à resolução do problema.
• repartido 3/4 dia, 1/4 noite.

ProTeger
• o quadro protege a bomba com um disjuntor "magneto-térmico" asso-

ciado a uma ligação electromagnética.
• resguarda a bomba e protege-a em caso de curto-circuito ou de sobre-

carga, o que não pode ser feito apenas pelos fusíveis.
• Instalação obrigatória de uma protecção diferencial 30 mA a montante 

do quadro parcial de piscina, caso este não disponha de tal.

COMAndAr
• Interruptor manual: desligado/automático para comando da bomba.
• O quadro eléctrico vai comandar o arranque da bomba através do reló-

gio de programação.
• Interruptor ligado/desligado para projectores.
• Consulte o quadro seguinte para ver a secção do cabo para projectores 

de 300W.
• Deve ser instalado por um técnico credenciado.

temP. da áGua
temPo filtr./dia

Phivbcloro/bromo
oxiGénio activo

até 10o c 2 h 2 h

de 10o c a 12o c 4 h 4 h

de 12o c a 16o c 6 h 7 h

de 16o c a 24o c 8 h 12 h

de 24o c a 27o c 10 h 14 h

de 27o c a 30o c 15 a 20 h 15 a 20 h

acima de 30o c 20 a 24 h 24 h

motores monofásicos 230 v Potência motores trifásicos 400v
calibre disJuntor intens. absorvida cv KW intens. absorvida calibre disJuntor

1,6 / 2,4 2,2 A 1/3 0,25 - -

2,4 / 4 3,12 A 1/2 0,37 1,03 A 1 / 1,6

4 / 6,3 4,76 A 3/4 0,55 1,60 A 1,6 / 2,4

4 / 6,3 6,01 A 1 0,75 2 A 1,6 / 2,4

6,3 / 10 7,60 A 1 1/2 1,10 2,60 A 2,4 /4

6,3 / 10 9,60 A 2 1,50 3,50 A 2,4 / 4

- - 3 2,20 5 A 4 / 6,3

- - - 3,60 6,60 A 6,3 / 10

quadro de potências absorvidas pelos motores - calibragem dos disjuntores 

transf.
300 va 25 a transf.

600 va 25 a

secção comP. secção comP.
4 mm2 2,10 m 10 mm2 2,10 m

6 mm2 3,20 m 16 mm2 3,20 m

10 mm2 5,30 m 25 mm2 5,30 m

16 mm2 8,50 m 35 mm2 8,50 m

25 mm2 13,50 m 50 mm2 13,50 m

35 mm2 18,60 m - -

- - 3 2,20

- - - 3,60

QUAdrO EléCtrICO A UnIdAdE 
CErEBrAl dO lOCAl téCnICO

o quadro eléctrico tem 3 funções

• Programar
• Proteger
• Comandar 
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quadros eléctricos

Quadros estanques de iP65, resistentes aos jactos 
de água de todas as direcções.
• Caixa em ABS de janela fumada com protecção UV.
• Fusível em linha para protecção do circuito de comando.
• transformadores de tipo classe II.

Sem transformador

Com transformador

nota: consulte a página anterior para seleccionar o disjuntor térmico de protecção que se 
adequa à sua bomba de filtração (incluído no preço do quadro).

co
m

 certificação   com

 certificaçã
oCE

ref.ª descrição medidas
cce-570-0246 Quadro Standard Simples 220x275x140

cce-570-0386 Quadro Standard 1 transform. 100 vA 370x275x140

cce-570-0248 Quadro Standard 1 transform. 315 vA 370x275x140

cce-570-0251 Quadro Standard 1 transform. 630 vA 370x275x140

cce-570-0333 Interrupt. diferencial monof. 25A/30mA -

cce-570-0226 Interrupt. diferencial trif. de 25A/30mA -

QUAdrOS SEM dIFErEnCIAl
(POSSIBIlIdAdE dE lIGAçãO MOnOFÁSICA OU trIFÁSICA)

ref.ª descrição medidas
cce-570-0244 Quadro Standard rCd monofásico 220x275x140

cce-570-0387 Quadro Standard rCd monofásico
1 transformador 100 vA 220x275x140

cce-570-0247 Quadro Standard rCd monofásico
1 transformador 315 vA 220x275x140

cce-570-0298 Quadro Standard rCd monofásico 
1 transformador 630 vA 220x275x140

QUAdrOS COM PrOtECçãO 
dIFErEnCIAl MOnOFÁSICOS

ref.ª descrição medidas
cce-570-0245 Quadro Standard rCd trifásico 220x275x140

cce-570-0388 Quadro Standard rCd trifásico 
1 transformador 100VA 220x275x140

cce-570-0299 Quadro Standard rCd trifásico 
1 transformador 315VA 220x275x140

cce-570-0250 Quadro Standard rCd trifásico 
1 transformador 630VA 370x275x140

QUAdrOS COM PrOtECçãO
dIFErEnCIAl trIFÁSICOS

QUAdrOS EléCtrICOS GAMA StAndArd CCEI

ref.ª descrição
cce-570-0256 disjuntor p/ motor de 1,6 a 2,5 A

cce-570-0190 disjuntor p/ motor de 2,5 a 4 A

cce-570-0191 disjuntor p/ motor de 4 a 6,3 A

cce-570-0181 disjuntor p/ motor de 6,3 a 10 A

dISJUntOrES CCEI

CCE-570-0333/0226

d
is

Ju
n

to
r

 
m

on
of

ás
ic

o
 0.5 cv - 2.5 a 4 A
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 0.5 cv - 1.6 a 2.5 A 
 3/4 cv - 4 a 6.3 A  3/4 cv - 1.6 a 2.5 A 
 1 cv - 4 a 6.3 A  1 cv - 2.5 a 4 A 
1.5 cv - 6.3 a 10 A  1.5 cv - 2.5 a 4 A 
2 cv  - 6.3 a 10 A 2 cv - 2.5 a 4 A 
 3 cv - 0 a 16 A 3 cv - 4 a 6.3 A
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Transformadores e quadros eléctricos

• Ideal para comandar à distância os projectores da piscina ou até mesmo outro 
aparelho. 

• Controla até dois canais.
• 230 V 16A.
• Antena integrada no quadro.
• Comando incluído com suporte de parede.
• Frequência Europeia 433 MHz.
• Alcance de 50 m em campo aberto.

QuAdro dE Controlo rEMoto C/CoMAndo 
à dIstânCIA p/ projECtorEs CCEI

• utilizado em tanques de compensação de piscinas de transbordo.
• Controle de reposição de água.
• segurança de falta de água e marcha forçada da bomba de filtração.
• Inclui 5 sondas, 1 electroválvula de 1” 24 volts, filtro de rede.  

QuAdro EléCtrICo dE rEgulAção níVEl dE ÁguA CCEI

Quadro de regulação 5 sondas
cce-570-0147    dimensões: 210x190x145 

Telecomando Tele2
cce-570-0039    dimensões: 138x95x40  

• Ip65.
• transformadores de tipo Classe II.
• 230/12 V.
• Em caixa de protecção. 

ref.ª descrição medidas
cce-570-0012 transformador 100 VA 155x130x140

cce-570-0013 transformador 315 VA 155x130x140

cce-570-0014 transformador 630 VA 198x160x100

CCE-570-0012/0013
CCE-570-0014

trAnsForMAdorEs CCEI

Controlo rEMoto

Controlo remoto on/oFF para projetores de luz branca. potência até 
1.000w e alcance do controlo remoto de 30 metros.  

ref.ª descrição
WeL-300-0028 Controlo remoto universal
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