
Осередок хлоратора та сполучна коробка 
Chlorination cell and connexion box

limpido ez

Виробництво хлору, адаптоване до реальних потреб басейну 
A chlorine production adapted to the real needs of the pool

Панель сольового хлоратора Limpido EZ 
Limpido EZ salt chlorinator panel

Вироблення хлору в залежності від 
температури води (3 режиму)

Зниження вироблення хлору при 
закритій кришці басейну

Limpido EZ - це сольовий хлоратор, 
призначений для установників 
басейнів.

Він виробляє хлор в залежності від 
температури води та може бути 
легко встановлений завдяки 
попередньо обладнаної сполучної 
коробці.

Для повного спокою надійність 
обладнання забезпечується 
попередженнями про витрату солі 
та входять в комплект реле 
протоки.

Limpido EZ is a salt chlorinator 
designed for pool installers.

It produces according to the 
water temperature and can be 
easily installed Thanks to the 
pre-equipped connection box.

For a complete peace of  mind, 
the equipement reliability is en-
sured by salt rate warnings and 
the supplied flow switch.
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Розумне сольве хлорування продумано для професіоналів
Smart salt chlorination thought out for professionals !

Chlorine production according
to water temperature (3 modes)

Decreased chlorine production 
when the pool cover is closed



limpido ez

МОДЕЛЬ MODEL EZ 60 EZ 100 EZ 160 DUO 60 DUO 100
Артикул Reference PF10I050 PF10I051 PF10I053 PF10I054 PF10I055

Панель Panel 289 X 194 X 122 mm 255 X 180 X 135 мм

Джерело живлення Power supply 230В ЗС / 50 Гц 230В ЗС / 50 Гц

Опрацьований обсяг Treated volume 60 м³ 100 м³ 160 м³ 60 м³ 100 м³

Довжина осередку Cell length 312 мм 312 мм
Макс. витрата і тиск в 
камері Max cell flow rate & pressure 22 м³/год - 3 бар 22 м³/год - 3 бар

Виробництво хлору Chlorine production 9 - 14 г/год 12 - 20 г/год 20 - 40 г/год 9 - 14 г/год 12 - 20 г/год

Солонiть Salinity 2 - 4 г 2 - 4 г

Регулювання рН pH regulation /

Діапазон вимірювань Measuring range / 3.7 - 9.9

Вбудоване регулювання pH (EZ DUO) для повної установки 
Embedded pH regulation (EZ DUO) for a complete installation

Технічні характеристики 
Technical specifications

Повна система обробки зі спрощеним підключенням
A complete treating system with simplified connection

Передній дозуючий насос з 
добовим лімітом дозування

In-front dosing pump with 
daily dosing limit

Повна поставка 
обладнання

Complete equipment 
supplied

Промисловий роз'єм, що дає 
інформацію про провідності, 
температури, і т.д.

Industrial connector giving informa-
tion on conductivity, temperature, 
i.e.

EZ DUO - це повноцінний сольовий хлоратор з 
вбудованою системою регулювання pH, 
необхідної для ефективного очищення води.

Встановіть значення pH за допомогою всього 
однієї кнопки, і прилад автоматично впорскує 
воду, коректуючи pH за допомогою pH-розчину.

With EZ DUO, you have a complete salt 
chlorina-tor with an embedded pH regulation, 
necessary for an efficient water treatment.

Set up the pH value with only one button and 
the device injects automatically, correcting the 
pH with pH- solution.

Покриття для басейну 
Pool cover

Панель фільтрації 
Filtration panel

ОВП-аналізатор 
(опціонально) 
ORP analyser (optional)

Реле протоку 
Flow switch

230В ЗС
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