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MagnaPool-systemet fra Zodiac er et gennemprøvet og patenteret  
magnesiumbaseret vandrensningssystem.

MagnaPool-systemet 

MagnaPool-systemet skaber blødt, skånsomt og krystalklart 
poolvand. En stor fordel er, at poolvandet giver mindre irrita-
tion af hud og øjne. Dette skyldes, at MagnaPool-systemet 
mindsker indholdet af ildelugtende, bundet klor (også kaldet 
kloraminer) i poolvandet betydeligt. Reduktionen af kloraminer 
er størst sammenlignet med traditionel klorbehandling, men 
det er tilmed 40 % lavere end ved sammenlignet med brug af 
en saltklorinator. 

MagnaPool-systemet består af tre dele: en Hydroxinator som 
automatisk fremstiller frit klor af den certificerede mineral-
blanding MagnaPool Minerals samt filtermediet CrystalClear, 
som giver højeffektiv filtrering og krystalklart poolvand. 

MagnaPool-systemet er miljøvenligt og opretholder en mere 
stabil pH-balance i poolvandet end med de øvrige vandbe-
handlingsmetoder. 

 
 

Hydroxinator 10 Hydroxinator 18 Hydroxinator 22

Maks poolvolumen, m3 45 70 100

Klorproduktion (gram/time) 10 18 22

Vejl. cirkapris inkl. moms, (DKK) 12.990,- 14.990,- 16.990,-

MagnaPool Hydroxinator 

MagnaPool Hydroxinator forædler MagnaPool Minerals og danner automatisk frit klor. 
Hydroxinatoren er nem at installere og vedligeholde, og den kan anvendes på både nye og 
eksisterende swimmingpools. Med boost-funktionen kan du hurtigt øge klorproduktionen om 
nødvendigt, og med low-funktionen kan du hurtigt mindske klorproduktionen, når poolen 
ikke er i brug. Der findes også en indbygget flowvagt, der stopper klorproduktionen ved for 
lavt flow. MagnaPool Hydroxinator har 3 års materialegaranti.

For at produkterne skal fungere tilfredsstillende, og materialegarantien skal gælde, kræves 
det, at MagnaPool Minerals altid anvendes.

BEMÆRK! Brug ikke hydroxinatoren, hvis du har rustfri pooldetaljer eller bronzepumper 
– brug kun detaljer af plast eller titan. Tænk også på løbende at kontrollere pH-værdien og 
klorindholdet i dit poolvand. Hydroxinatoren findes i tre størrelser og kan kombineres med 
pH Link for automatisk pH-styring og AquaLink TRi til fjernstyring.

nyhed



Katalog 2018 | 61

MagnaPool-systemet 

 
 

MagnaPool Minerals, 10 kg sæk

Vejl. cirkapris inkl. moms, (DKK) 270,-

 
 

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

Vejl. cirkapris inkl. moms, (DKK) 225,- 225,-

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

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

MagnaPool Minerals

Crystal Clear

MagnaPool Minerals består af en certificeret blanding af magnesiumsalt og 
kaliumsalt, mineraler der findes naturligt i havvand og i alle levende organismer. 
MagnaPool Minerals er certificeret i overensstemmelse med Biocidal Products 
Regulation, (EU) 528/2012.

MagnaPool Minerals tilsættes i poolvandet og forædles via MagnaPool 
Hydroxinator til frit klor, som renser poolvandet på en miljøvenlig måde, 
skånsomt for hud og øjne. 

MagnaPool Minerals anvendes og genvindes kontinuerligt i processen. Nyt salt 
behøver kun tilsættes, når man tapper poolvand af.

Der skal bruges 5 kg MagnaPool Minerals per m3 for at opnå 4 g/l (4000 ppm) 
koncentration, da MagnaPool Minerals i sig selv indeholder en del vand. Til en 
4 x 8 m pool på cirka 45 m3 behøver man altså 225 kg MagnaPool Minerals. 

Crystal Clear filtermedium består af nyproduceret, knust rent glas, som bidrager 
til at skabe krystalklart poolvand. Crystal Clear findes i to størrelser, fin- og 
grovkornet, og det kan bruges i stedet for sand i Zodiacs Boreal sandfilter 
eller andre producenters sandfiltre. For at MagnaPool-systemet skal fungere 
tilfredsstillende, skal der altid bruges et glasmedium som fx Crystal Clear.   

Crystal Clear med filtrering 20 μm er mere effektivt end det sand, der normalt 
bruges i et sandfilter med filtrering 50 μm. Vandet cirkulerer lettere gennem 
glasset og renses dermed hurtigere. En anden positiv effekt af Crystal Clear 
er, at behovet for tilbagespuling reduceres, hvilket kan medføre op til 75 % 
vandbesparelse sammenlignet med det traditionelle filtreringsmedium sand.  

Der kræves 10 % mindre Crystal Clear som filtermedium i sandfiltret end hvis 
der bruges sand. Levetiden for Crystal Clear er desuden hele tre gange længere 
– henved cirka 12 år. Crystal Clear opfylder EN 16713-1 standarden.

For optimal filtrering anbefales det, at sandfiltertanken fyldes med en tredjedel 
Crystal Clear 1,0/3,0 mm i bunden. De resterende to tredjedele fyldes med 
Crystal Clear 0,7/1,3 mm. Læs mere om dette på side 64.

MagnaPool Minerals

Crystal Clear


