
                                                                                                        

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ECO-matic®
 

O MELHOR SISTEMA DE 
LIMPEZA DO MUNDO 

Qualidade Comprovada 
O sistema ECO-matic foi desenvolvido há 30 
anos. Consecutivas melhorias no campo das ligas 
de electródas e de sistemas de condução, fizeram 
com que ECO-matic seja hoje o mais avançado 
sistema de limpeza de piscinas do mundo. 

•  Tecnicamente avançado 
•  Absolutamente confiável 
•  Longa duração 
•  Grande experiência local 
•  Muito económico 
•  Recomendado medicinalmente 

 
Milhares de proprietários de piscinas, em todo o 
mundo, estão entusiasmados com ECO-matic 
desde  1995 disponível em Portugal, através da 
empresa  Salágua. 

© SALÁGUA PORTUGAL

ECO-matic®
 

UM SISTEMA PARA 
TODOS OS TAMANHOS 

Informação Técnico 
 

MODELO ESR  (Standard Digital) 

ESR 110                       50.000 L 
ESR 160                     100.000 L 
ESR 200                     125.000 L 
ESR 240                     150.000 L 
ESR 300                     200.000 L 
MODELO ESC (Auto limpeza Digital) 

ESC 16                  20-100.000 L 
ESC 24                       150.000 L 
ESC 48                       300.000 L 
CSC 500                     500.000 L     
CSC 1000                1.000.000 L 
CSC 2000        mais 1.000.000 L 
 
 
UNIDADE DE CONTROLO 
Dimensões                  400 x  200 x 130mm 
Potencia                      ca. 132 – 138 Watt 
Peso                            ca.  6 - 7 kg 
Salinidade                    0,3 – 0,4% 
 

SSÓÓ  OO  
OORRIIGGIINNAALL    

ECO-matic®
 

• Filtros & Bombas  • Aquecimento Piscinas •          
• Coberturas Automático  •  Manutenção  • 

EEccoo  MMAATTIICC™™  

AAA      SSSooollluuuçççãããooo   NNNaaatttuuurrraaalll   
pppaaarrraaa   sssuuuaaa   PPPiiisssccciiinnnaaa   

 

…saudável 
...económica 
…ecológica 
   …confortável 

CUMPRE O QUE PROMETE 

Contacte-nos e experimente uma  
piscina tratada com ECO-matic. 

( SEM  CLÓRO ) 

 © SALAGUA – Sociedade de Piscinas Ecológicas, Lda. 

    Tel.:   289-992 281
    Fax:   289-992 922

EENN112255        •   SSiittiioo  ddee  TTrroottoo      ••      AALLMMAANNCCIILL 



       

SAUDÁVEL 
Como não se encontra Clóro solto na água da piscina, o ECO-
matic oferece uma piscina limpa, e assim, a maneira mais 
saudável de nadar. Esta água, ligeiramente salgada, tem uma 
salinidade de apenas 0,3-0,4% 

Para comparação:        •  o olho humano  0,9% 
                                    •  a água do mar  3,5% 

• EXPERIMENTE A SENSAÇÃO • 
Com  ECO-matic a água da sua piscina será também enriquecida 
com Oxigénio. Ficará macia, sedosa, refrescante e animadora.  

• RECOMENDADO   MEDICINALMENTE • 

A sua água de piscina está agora agradável para sua pele, 
os seus olhos e o seu cabelo. Alergias, devido ao Clóro, 
pertencem ao passado. Por isso o ECO-matic é expressamente 
recomendado pelos médicos. 

ECONÓMICO 
ECO-matic é saudável, prático e ecológico, faz sentido. A água 
que escorre na limpeza dos filtros não contém Cloro, portanto não 
prejudica a natureza. 

Mas também as despesas têm um papel importante. Os habituais 
tratamentos de piscinas com Cloro e outros produtos químicos, 
não são apenas prejudiciais á saúde e demorados, como também 
malignos em termos ecológicos, além de serem caros.  

• NENHUM CLÓRO SUPLEMENTAR • 

Os utentes de ECO-matic têm de repor, de vez em quando, o sal gasto 
pelos eléctrodos. O sal é barato e os gastos são poucos.  

Exemplo:  Uma piscina com as dimensões de 10 x 5 m com  
                  um movimento de banhos normal, necessita de 3  
                  em 4 meses apróx. de 25kg de sal. Despesa: ca.  
                  € 6Pooltechnik, Qualität und Service. Salzwasser-
Anlagen, Poolheizung, Abdeckungen aller Art.,50.  

•  ECO-matic ECONOMIZA DINHEIRO • 
Em virtude da evoluída técnica e ligas modernas,  ECO-matic oferece 
uma excepcional duração de vida dos eléctrodos que, em media, é de 
5 anos. Também nisso económico e prático. 

 •  Não enferruga 

 •  Estanque 

 •  PVC resistent UV 

 •  Suporte de aluminio  

 •  Indicador de falta de sal

 •  Indicador de produção

 •  Protegido contra falta  
     ou excesso de sal   

 •  Controlador de produção

FILTRO 

    

Bomba 

Electródo Standard   
OU

AUTO-LIMPEZA 

UNIDADE DE CONTROLO 

PRÁTICO 
O sistema ECO-matic pode ser adaptado a todas as 
piscinas novas ou já existentes. 

•  NÃO É NECESSÁRIO ÁGUA NOVA  • 
A instalação é fácil e rápida. 

     •   Passadas 24 horas a piscina já pode ser usada. 
     •   Todo o sistema encontra-se na casa da bomba.  
                A piscina e as suas margens permanecem  limpas e cuidadas. 

O sistema ECO-matic ESC  não necessita de cuidados especiais. 

     •    O sistema “SC” funciona totalmente independente. 
     •   Sinais de luz e som alertam em caso de 
          excesso ou diminuição dos níveis de salinidade.  
     •   Em conjunto com o sistema de controle de pH 
          opcional, até o pH da sua piscina mantém-se  
          automaticamente constante e correcto. 
O sistema ESR-Standard têm de ser limpo regularmente. Esse 
procedimento é simples e demora apróx. 5 min. 

•  PRAZER NA PISCINA SEM STRESS  • 
ECO-matic  funciona totalmente automático. Mesmo na 
sua auscéncia. 

SERVIÇO 
Piscinas de águas e sal é o nosso negóçio. Somos especialistas em 
piscinas no sistema água e sal treinados na Austrália, os pioneiros deste 
nova tecnologia. Temos vindo a aconselhar tratar e servir os nossos 
clientes desde 1995. Quase um milhar de sistemas ECO-matic estão a 
funcionar no Algarve – para grande prazer dos seus donos. Isto é 
segurança! 

•  EXCELÉNCIA EM PRODUTO E SERVIÇO • 
O melhor produto é somente bom enquanto os seus representantes locais. 
A ECO-matic longa história de provas dadas de performance e 
confiança significa que pode converter a sua piscina para a 
solução natural com grande confiança. 

• DEDICAÇÃO & EXPERIÊNCIA • 
Nos estamos orgulhosos da qualidade dos nossos produtos e serviço após 
venda e continuamos, dedicados a prover todos os nossos clientes com  
um verdadeiro e magnífico produto, o melhor serviço possível – e uma 
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