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Saltklorinatorer

Ei² Expert 

TRi Expert 

pH Link og Dual Link

Zodiac tilbyr to forskjellige modeller av miljøsmarte 
saltklorinatorer, Ei² Expert og TRi Expert, med 2 års 
materialgaranti. Å lage eget klor med en saltklorinator 
er populært, da dette forenkler vedlikehold av bassenget.

Saltklorinatoren reduserer innholdet av bundet klor 
i vannet. Dette gjør at vannet i bassenget blir mykt, 
behagelig og krystallklart med redusert irritasjon på hud 
og øyne.

Saltklorinatoren er lett å installere og bruke både i nye 
og eksisterende bassenger. Med funksjonen «boost» 
kan klorproduksjonen økes raskt ved behov og med 

funksjonen «low» kan klorproduksjonen raskt reduseres, 
når bassenget ikke er i bruk. Det finnes også en integrert 
gjennomstrømningsvakt, som stopper klorproduksjonen 
ved for lav gjennomstrømning.

OBS! Bruk ikke en saltklorinator dersom det er rustfrie 
bassengdetaljer eller pumper av bronse, bruk bare detaljer 
av plast eller titan. Husk også på å kontrollere pH-verdien 
og klorinnholdet i bassengvannet med jevne mellomrom.

Ønskes en saltklorinator med automatisk pH- og 
klorstyring anbefales TRi Expert med Dual Link. 

Saltklorinatoren Ei² Expert fås i tre størrelser og kan  
kombineres med pH Expert, for automatisk pH-styring.

Saltklorinatoren TRi Expert fås i tre størrelser og kan kombineres med pH Link, for 
automatisk pH-styring, eller Dual Link, for automatisk pH- og klorstyring. POD-settet som 
følger med er lett å installere.

som 

 
 

Ei²  Expert 10 Ei²  Expert 18 Ei²  Expert 25

Maksimalt bassengvolum, m3 45 70 110

Klorproduksjon, gram/time 10 18 25

Veil. pris inkl. mva., NOK 11 900,- 13 900,- 16 500,-

 
 

TRi Expert 10 TRi Expert 18 TRi Expert 22

Maksimalt bassengvolum, m3 45 70 100

Klorproduksjon, gram/time 10 18 22

Veil. pris inkl. mva., NOK 14 300,- 17 900,- 19 900,-

 
 

pH Link

kombiner med TRi Expert, for 
automatisk pH-styring

Dual Link 

kombiner med TRi Expert, for 
automatisk pH- og klorstyring

Veil. pris inkl. mva., NOK 8 900,- 11 900,-


