
GENERATOR CHLORU

INTEX #26670
 

Generator  chloru  to  produkt  niezbędny  wszystkim,  którzy  chcą  cieszyć  się
krystalicznie czystą wodą w basenie. Do usuwania z wody zanieczyszczeń, wirusów,
bakterii  i  grzybów wykorzystuje naturalny chlor pozyskany ze soli  kuchennej  –  to
bezpieczne  i  ekologiczne  rozwiązanie,  które  szczególnie  docenią  rodzice
małych dzieci i alergicy.

Wystarczy,  że  wsypiesz  do  wypełnionego  wodą  basenu  odpowiednią  ilość  soli
(dokładne  proporcje  pozwoli  ustalić  ci  dołączona  do  instrukcji  obsługi  tabela),  a
podłączone  do pompy filtrującej  urządzenie  przekształci  ją  w specjalnej  komorze
elektrolitycznej w naturalny chlor, który natychmiast zdezynfekuje wodę i usunie
z niej  bakterie, wirusy, grzyby i algi.

Zalety Generatora chloru

● naturalne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie

● pozwala uniknąć stosowania szkodliwej chemii basenowej

● wskazany dla małych dzieci i alergików

● wygodny w użyciu i funkcjonalny

● łatwy montaż i obsługa

● 24 h timer, które pozwala na zaprogramowanie czasu pracy urządzenia

● 3  tryby  samoczyszczenia  –  6  /  10  /  14  h  –  możliwość  dopasowania  do
twardości wody 

● intuicyjny panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LED

Kupując  oryginalne  akcesoria,  oszczędzasz  czas  i  pieniądze oraz  zyskujesz
pewność, że wszystkie elementy będą do siebie pasowały, zapewniając bezpieczną
zabawę dla całej rodziny! 



W zestawie znajdują się:

1. Generator chloru Intex #26670

generator, który z soli kuchennej tworzy bezpieczny i naturalny chlor dbający
o czystość wody w basenie

● zasilanie: 220 – 240 V
● moc silnika: 125 W
● produkcja chloru 12 g/h
● kompatybilny z filtracjami o przepustowości: 2 650 do 12 112  l/h
● do dużych basenów o maks. pojemności ok. 56 800  l 
● wbudowany timer
● do węży o średnicy 32 lub 38 mm

● 3 tryby samooczyszczania
● panel sterujący z wyświetlaczem LED
● waga: ok. 10 kg

2. Zestaw akcesoriów niezbędnych do podłączenia urządzenia do pompy
filtrującej

3.  Instrukcja obsługi w języku polskim

Polecamy także szeroki wybór oryginalnych akcesoriów oraz chemii basenowej. 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakiej soli używać dla uzyskania najlepszych efektów?

Należy używać wyłącznie niejodowanej soli kuchennej (NaCl), ponieważ jest ona w
99,8% czysta. Nie należy używać soli przemysłowej, jonizowanej lub żółtej.


