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MagnaPool-systemet fra Zodiac er et velprøvd og patentert,  
magnesiumbasert vannrensesystem.

MagnaPool-systemet 

MagnaPool-systemet skaper et mykt, skånsomt og krystallklart 
bassengvann. En stor fordel er at vannet i bassenget gir  
mindre irritasjon på hud og øyne. Dette skyldes at MagnaPool- 
systemet reduserer innholdet av illeluktende, bundet klor 
(også kalt kloraminer) i bassengvannet vesentlig. Reduksjonen 
av kloraminer er størst sammenlignet med tradisjonell klor-
behandling, men er til og med 40 % lavere sammenlignet med 
bruk av en saltklorinator.

MagnaPool-systemet består av tre deler: en Hydroxinator, som 
automatisk produserer fritt klor av den sertifiserte mineral-
blandingen MagnaPool Minerals og filtermediumet Crystal 
Clear, som gir høyeffektiv filtrering og krystallklart bassengvann.

MagnaPool-systemet er miljøvennlig og opprettholder en mer 
stabil pH-balanse på bassengvannet, sammenlignet med øvrige 
vannbehandlingsmetoder.

 
 

Hydroxinator 10 Hydroxinator 18 Hydroxinator 22

Maksimalt bassengvolum, m3 45 70 100

Klorproduksjon, gram/time 10 18 22

Veil. pris inkl. mva., NOK 16 900,- 19 900,- 22 900,-

MagnaPool Hydroxinator 

MagnaPool Hydroxinator foredler MagnaPool Minerals og produserer fritt klor automatisk. 
Hydroxinator er lett å installere og vedlikeholde, samt kan brukes til både nye og eksisterende 
svømmebassenger. Med boost-funksjonen kan klorproduksjonen økes raskt ved behov og 
med low-funksjonen kan klorproduksjonen raskt reduseres, når bassenget ikke er i bruk. Det 
finnes også en integrert gjennomstrømningsvakt, som stopper klorproduksjonen ved for lav 
gjennomstrømning. MagnaPool Hydroxinator har 3 års materialgaranti.

For at produktet skal fungere tilfredsstillende og at materialgarantien skal gjelde, kreves at det 
alltid blir brukt MagnaPool Minerals.

OBS! Bruk ikke Hydroxinator, 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. Hydroxinator leveres i tre størrelser og kan kombineres 
med pH Link for automatisk pH-kontroll og AquaLink TRi for fjernstyring.
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MagnaPool-systemet 

 
 

MagnaPool Minerals, 10 kg sekk

Veil. pris inkl. mva., NOK 345,-

 
 

Crystal Clear 0,7/1,3 mm, 15 kg sekk Crystal Clear 1,0/3,0 mm, 15 kg sekk

Veil. pris inkl. mva., NOK 290,- 290,-

Bassengvolum (m3) 20 30 40 45 50 55 60 70 80

Mengde MagnaPool Minerals, kg 100 150 200 225 250 275 300 350 400

MagnaPool Minerals

Crystal Clear

MagnaPool Minerals består av en sertifisert blanding av magnesiumsalt og 
kaliumsalt, mineraler som finnes naturlig i havvann og i alle levende organismer. 
MagnaPool Minerals er sertifisert i henhold til Biocidal Products Regulation, 
(EU) 528/2012.

MagnaPool Minerals tilsettes i bassengvannet og foredles via MagnaPool 
Hydroxinator til fritt klor, som rengjør bassengvannet på en miljøvennlig måte, 
skånsomt for hud og øyne.

MagnaPool Minerals brukes og gjenvinnes i prosessen kontinuerlig. Nytt salt må 
bare tilsettes når bassenget tømmes og skal fylles med nytt vann.

Det kreves 5 kg MagnaPool Minerals per m³ vann, for å oppnå 4 g/l (4000 ppm) 
konsentrasjon, da MagnaPool Minerals inneholder en del vann i seg selv. Til et 
4 x 8 m basseng på cirka 45 m³ trengs det altså 225 kg MagnaPool Minerals.

Crystal Clear filtermedium består av nyprodusert, rent, knust glass, som bidrar 
til å få krystallklart vann i bassenget. Crystal Clear leveres i to størrelser, fin- 
eller grovkornet, og kan brukes i stedet for sand i Zodiacs Boreal sandfilter 
eller sandfilter fra andre produsenter. For at MagnaPool-systemet skal fungere 
tilfredsstillende må det alltid tilsettes en glassubstans som f.eks. Crystal Clear.

Crystal Clear med filtrering på 20 μm er mer effektiv enn den sand som 
vanligvis brukes i et sandfilter med filtrering på 50 μm. Vannet sirkulerer 
lettere gjennom glasset og rengjøres dermed raskere. En annen positiv 
effekt av Crystal Clear er at behovet for tilbakespyling reduseres, noe som 
kan føre til inntil 75 % sparing av vann, sammenlignet med den tradisjonelle 
filtreringssubstansen sand.

Det kreves 10 % mindre Crystal Clear som filtersubstans i sandfilteret 
sammenlignet med om det blir brukt sand. Levetiden for Crystal Clear er 
dessuten hele tre ganger lengre, opp mot cirka 12 år. Crystal Clear oppfyller 
standard EN 16713-1.

For optimal filtrering anbefales at sandfiltertanken fylles med en tredjedel 
Crystal Clear 1,0-3,0 mm i bunn. Resterende to tredjedeler fylles med Crystal 
Clear 0,7-1,3 mm. Les mer om dette på side 64.

MagnaPool Minerals

Crystal Clear


