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Complete salt chlorinator for small pools
Комплектний сольовий хлоратор для невеликих басейнів

limpido z3

З Limpido Z3, ви отримали ідеальне рішення для 
потужного, компактного та комплексного очищення 
води.

Пристрій автоматично виробляє хлор до
до заданого значення ОВП (зонд ОВП входить в комплект 
поставки) та регулює pH за допомогою вбудованого 
дозуючого насоса.

Пристрій поставляється з прозорим, компактним та 
сяючим осередком Zelia Cell. Відділення оснащене 
вбудованим реле потоку, та спеціально розроблене для 
невеликих технічних приміщень.

With Limpido Z3, you had a perfect solution for a 
powerful, compact and complete water treat-
ment.

The device produces automatically chlorine up to 
a ORP setting value (ORP probe supplied) and 
regulates pH with embedded dosing pump.

The device is supplied with transparent, compact 
and luminous Zelia Cell. The cell is fitted with em-
bedded flow switch and especially designed for 
small technical rooms.

ПОВНE ТА ПОТУЖНE ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В БАСЕЙНІ 
COMPLETE AND POWERFUL POOL WATER TREATMENT

Осередок для хлорування солі з вбудованим приладдям 
Salt chlorination cell with embedded accessories

Панель сольового хлоратора Limpido Z
Limpido Z salt chlorinator panel



Сольовий хлоратор, який також регулює pH басейну. 
Salt chlorinator which also regulates the pool pH.

No tirar en la vía pública.
Don’t trash on street

ZAC SAUMATY SEON - 21 rue Henri et Antoine MAURRAS
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Вбудоване регулювання pH та виробництво під контролем ОВП
Embedded pH regulation and and production controlled by ORP

Передній дозуючий насос з 
добовим лімітом дозування

In-front dosing pump with 
daily dosing limit

Модель Z3 зупиняє виробництво, коли 
значення ОВП води стає оптимальним для 
ефективного очищення води в басейні.

Z3 model stops the production when the 
ORP value of the water is optimal to clean 
efficiently the pool water.

ЗОНД ЗОЛОТИЙ 
GOLDEN PROBE

MODÈLE MODEL Z3 25 Z3 50 Z3 75
Виноска Reference PF10I073 PF10I074 PF10I075

Панель Panel 300 X 150 X 90 мм

Живлення Power supply 230В ЗС / 50 Гц

Обсяг обробки Treated volume 25 м³ 50 м³ 75 м³

Довжина осередку Cell length 185 мм
Максимальні витрати і 
тиск Max cell flow rate & pressure 15 м³/год - 3 бар

Виробництво хлору Chlorine production 5 г/год 10 г/год 15 г/год

Солоність Salinity 2 - 4 г

Регулювання рН pH regulation

Діапазон вимірів Measuring range 3.7 - 9.9

Аналіз ОВП RedOx analyser

Діапазон вимірів Measuring range 500 - 950 мВ

Технічні характеристики 
Technical specifications

Налагоджене виробництво хлору для приємної води
An adjusted chlorine production for an enjoyable water

Виробництво хлору в залежності 
від температури води (3 режиму)

Зниження вироблення хлору 
при закритій кришці басейну

Вбудоване регулювання pH в 
сольовий Хлорінатор

Виробництво хлору 
контролюється ОВП

Chlorine production controlled
by ORP

Chlorine production according
to water temperature (3 modes)

Reduced chlorine production 
when the pool cover is closed

Embedded pH regulation
into the salt chlorinator




