coberta automática

COBERTURA
AUTOMATICA

¿Porque escolher
uma coberta
automática?
Eficiência

Funcional

A água mantém-se limpa por mais tempo.
Evita-se a evaporação da água mantendo a
temperatura da piscina. Companheiro
indispensável quando há uma bomba de
calor.
Promovemos poupanças energéticas e
económicas, reduzindo o consumo de água,
energia e custos com produtos químicos e
tempo gasto na limpeza da piscina.

Acionando um mecanismo, uma chave
ou uma aplicação, temos a nossa piscina
pronta.
Não se despende de tempo nem esforço
em guardar e tirar a cobertura.

Proteção
A instalação de uma cobertura automática de
piscina permite a proteção contra a queda de
pessoas e/ou animais de estimação, além de
apresentar um valor acrescentado à sua
habitação. A fabricação da cobertura está de
acordo com a norma de segurança francesa
NFP90-308.

Beleza
As coberturas são discretas e integradas
no ambiente da piscina, respeitando a
estética do espaço.

Cobertura SUPRA
by Baeza
Várias possibilidades de instalação
Fabricação de até seis metros de largura e um comprimento
de até 14 metros de largura. Instalação do eixo, centro, até
55 cm do nível da água.
Laminas em PVC ou em Policarbonato Translúcido.
Cor de PVC: em stock: branco. Baixo pedido: areia, azul,
cinzento-pérola e cinzento.
Cor de Policarbonado Translúcido: em stock: azul. Baixo
pedido: transparente e antracite.
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Branco

Lâminas
de PVC

Areia

Utilizamos lâminas de PVC rígido oco extrudado,
fabricado a partir de matérias-primas adequadas
à agressividade do ambiente das piscinas.
Apresentam ótima estanqueidade e o PVC é opaco
o que impede a passagem da luz do sol, evitando a
fotossíntese e, portanto, o aparecimento de algas.

Cinzen

Apresentam tratamento anti UV e anti mofo.

Características

Norma

Medidas externas

n/a

>10,5 kg/m2

ISO 2039/1

79 (Mpa)

Resistência ao impacto ASTM D3763
Ponto amolecimento Vicat ISO 306

to Azul

75x18 mm

n/a

Flutuabilidade (da lâmina)
Dureza (shore D)

Valor (es)

20 (Cm-Kgf)
143 (ºC)
Cinzento-pérola

Coef. Expansão Térmica Linear
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D 696

5/7 E-05 (mm/
mm/ºC)
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Lâminas
policarbonato
traslúcido
Ao perfeito isolamento das lâminas de PVC junta-se o
rendimento energético das lâminas de policarbonato que
absorvem sol. Uma opção perfeita para as zonas mais frias.
Lâminas em policarbonato translúcido rígido opaco
extrudido. Tampas com isolamento em cada extremidade da
lâmina que assegura a total estanqueidade total da mesma.
A principal propriedade mecânica permite ter maior
resistência ao impacto, bem como maior capacidade de
estanquecidade que possibilita aumentar a temperatura da
água da piscina.

Carcaterísticas

Norma

Valor (es)

Medidas exteriores

n/a

75x18 mm

Flutuabilidade (da lâmina)

n/a

>10,5 kg/m2

ISO 2039/1

95 (Mpa)

ASTM D3763

734 (Cm-Kgf)

Dureza (shore D)
Resistência ao impacto
Ponto amolecimento Vicat

Coef. Expansão Térmica Linear
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ISO 306
D 696

cinzento antracite

143 (ºC)
5/7 E-05 (mm/
mm/ºC)

9

Motor submerso
no eixo
Graças à utilização de materiais inovadores,
a abertura e fecho da cobertura é possível
com o simples acionamento de um botão. O
motor está inserido no eixo da cobertura,
evitando compartimentos fora da piscina e
conseguindo total integração na piscina.
Com nossas soluções ganha-se conforto e
aparência.

A seleção do motor é realizada tendo em
consideração as formas e dimensões de
cada instalação. São solução à medida,
adequadas ao seu ambiente.
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Alimentação
Quadro de comando automático, com gestão dos fins
de curso e contacto auxiliar (ex. Controlo de eletrólise
salina)
Alimentação de rede 220 V 24 V. Estanquidade
IP55

Patentes e
MLS
funcionalidades

CPS

IP68
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Complementos
Vigas

Deck de alojamento

Construídas em alumínio de 110 mm de altura x Protegem a caixa onde se encontra alojada a
100 mm de largura. Dimensões até 6 metros de cobertura. Apoia-se por um lado na borda da
piscina e no outro por uma viga ou perfil de
largura da piscina.
suporte.
Suporte antiflexão para medidas >5 metros de
Dois acabamentos disponíveis:
• Madeira de Iroko
largura.
• Alumínio Branco
Cor branca. Sob pedido, pode ser areia e cinzento.
Dimensões dos decks de alojamento: 1000 x 900
mm.
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www.baezaonline.com
Maior loja online de soluções para o
uso da água.
Atenção ao Cliente

+34951919121

Baeza

Ligados
à água.

