VERÃO PPG

USUFRUA DO VERÃO COM A NOSSA GAMA PPG

Oferta de 50% + 5% a partir da segunda unidade e de 50%+10% a
partir da quinta unidade de qualquer um destes equipamentos.

Oferta válida até 31/08/2016
Bomba PPG
•
•

MOTOR EM RESINA: GARANTIA 5 ANOS

•
•

Nós usamos retentores mecânicos com grafite
em ambos os lados e selagem em Viton
Rolamentos: desenvolvemos uma nova
tecnologia neste campo ao instalarmos
rolamentos de alta temperatura 2RS C3, classe H
e condensadores P2 à prova de explosão como
standard em todas as bombas
Todos os parafusos e porcas são 100% inox 304
Rotor balanceado

•

•
•
•
•

Eixo em inox 316L, completamente coberto
pela turbina, desse modo não está nunca em
contacto com o líquido bombeado
Consumo muito baixo de corrente eléctrica,
desse modo poupa energia
Compatível com água de mar e cloradores
salinos
Muito silenciosa
P2 à prova de explosão

Filtro PPG
•

•
•
TANQUE: GARANTIA DE 10 ANOS

•

Tecnologia de alta qualidade: processo de
moldagem com resina de poliester reforçado a
fibra de vidro
Acabamento de alta qualidade
Grande tampa transparente de 200mm
resistente a todos os tratamentos, cloro, sal, etc.
Dreno de 1⁄4”

•
•

•
•

Ligação forte entre ambas as partes
Válvula de 6 posições da Praher (filtração,
backwash, enxaguamento, drenagem e fecho)
com purga de ar interna para libertar o ar dos
colectores
Filtro simples de instalar e manter
Pressão máxima de 2,5 bar

Innowater
•
•
•
•
•
•
•

Fonte de alimentação regulada por comutação.
Célula bipolar exclusiva
Duração da célula de 16 000 horas.
Redução de 60% do consumo energético.
Estrutura em alumínio. Proteção total contra a
corrosão
Adaptável a todos os tipos de piscinas e sistemas
de filtração
Novo software com possibilidade de programar

•

•

a inversão da polaridade de 1 a 12 horas,
consoante a dureza da água
A nova pintura a prata torna as unidades
bastante resistentes aos raios UV. Próprio para
instalações expostas directamente ao sol. IP67
Funciona com concentrações de sal desde 2
g/L até 35 g/L (água do mar) sem que sejam
necessárias alterações ao equipamento

Pool Basic pH
•
•
•
•
•
•
•

Instalação fácil e rápida
Sistema seguro e fiável
Auto-calibragem assistida
Indicação da eficácia do eléctrodo
Manutenção mínima
Bomba peristáltica
Grau de protecção IP65

Interessado? Envie a sua ordem para encomendas@pwgportugal.com
mencionando “PPG VERÃO”

•
•
•
•
•

Ligação eléctrica simples
Kit de instalação completa incluído
Alimentação eléctrica 230 Vac
Entrada sensor nível – Entrada sensor fluxo –
Entrada sinal fluxo – entrada temperatura PT100
Fim do produto alarme de nível

