
COM MUITO POUCO SAL
Apenas prazer!

Enfim!

Com um eletrolisador convencional, num 
piscina, uma criança bebe em média um 
litro de água por dia, e esse volume de 
água salgada não faz nada bem à saúde! 
CHLOR’IN resolve este problema.

« Parecia que estava 
tomar banho numa 
água tão saudável 
como a de um rio, sem 
me preocupar com o 
tratamento. »

« Uma simplicidade de 
instalação e um travão a 
todas as corrosões. »

Karine
Utilizadora, Departamento 
do Gard (França)

Jean-Pierre
Instalador, Departamento 
do Var (França)

O ELETROLISADOR 
QUE UTILIZA MENOS SAL  
EM TODO O MUNDO

O BEM-ESTAR 
NA PISCINA

Água saudável 
e macia para  
a sua piscina

Ecológico

Uma revolução
no tratamento de
piscinas
Sistema CHLOR’IN para a produção 
de cloro natural por eletrólise

O ideal de uma piscina moderna, para a 
maioria dos seus utilizadores, é poder banhar-
se numa água purificada sem ter que fazer a 
manutenção da piscina e sem agredir o meio 
ambiente.

O sistema CHLOR’IN oferece uma solução para 
conciliar este ideal..

Uma tecnologia acessível para 
todas as piscinas
Até agora reservado para utilização industrial, 
o sistema CHLOR’IN foi agora adaptado para 
piscinas residenciais.

Uma estação de tratamento de elevado 
desempenho sem produtos químicos, fácil 
de instalar.

Uma água de piscina desinfetada, 
sem produto químicos tradicionais, 
uma sensação de água pura, para o 
bem-estar das peles mais sensíveis.

Uma água saudável pronta para 
se juntar ao seu ciclo natural.
Uma solução concreta face ao 
desafio do meio ambiente.

ADEQUADO PARA 
TODOS OS TIPOS 
DE PISCINA

www.chlor-in.com

O sistema CHLOR’IN substitui 
a função de um clorador de 
sal, no entanto a água tratada 
não é salgada e não produz 
corrosão, a água é perfeitamente 
saudável independente do 
tamanho da piscina.

FABRICADO  
EM FRANÇA

Fabricante MP Technic



UMA REVOLUÇÃO
NO TRATAMENTO DE PISCINAS

PRODUÇÃO 
 INSTANTÂNEA DE
CLORO 
 NATURAL

SMART CONTROL

ACOPLAMENTO DE 
REGULAÇÃO OPCIONAL

Concebido para facilitar a gestão  
do CHLOR’IN. Uma interface permite 
controlar e monitorizar  
o tratamento, incluindo:

Para uma simplicidade ainda maior,  
o dispositivo CHLOR’IN pode operar com 
um sistema Redox e um regulador de pH.

O sistema Chlor’in também é compatível 
com a maioria dos dispositivos do mercado.

Caixa
pH

Caixa
Redox

Caixa
pH + Redox

O tempo de funcionamento 
em memória

As informações sobre as 
 mudanças de polaridade

Alertas, diagnósticos e guia 
do utilizador

Ajuste da produção

Funcionamento automática  
ou  funcionamento forçado

A patente CHLOR’IN foi 
depositada e validada nos 
principais países industrializados.

* Quantidade média anual de sal para uma piscina de 100 m3

Bem-estar Económico Ecológico

Um gesto concreto 
para o planeta

INSTALAÇÃO 
SIMPLES
para qualquer 
tipo de piscina 
sem alterações 
à instalação 
existente

Um conceito 
único e 
 patenteado

Economia de transporte 
e armazenamento dos produtos

A eletrólise do CLOR’IN decompõe 
a molécula de sal (NaCL) para 
formar o cloro natural no estado 
gasoso.Esse gás é enviado para 
a corrente de água, evitando o 
contacto com o sal.

A água é assim clorada, sem adição 
de produtos químicos tradicionais.

O eletrolisador 
com muito pouco 

sal na água

O consumo 
de sal é dividido 

por 10

35 kg/ ano*500 kg
/ ano 

CHLOR’IN

Eletrolisador 
clássico

Um tratamento 
ecológico sem 

restrições

Elimina os germes 
e as bactérias

Escada, bomba, robô, persiana, 
rebordo da piscina, ao contrário 
de um eletrolisador convencional, 
o tratamento do sistema 
CHLOR’IN não agride os materiais, 
contribuindo assim para a 
sustentabilidade das instalações.

Elimina todos os 
problemas de corrosão 
associados ao sal

Saída 
de água 
clorada

Entrada de 
água não 
tratada


