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Cobertura automática de segurança

Piscina
≤ 7.5 x 15

BANC Solar Energy
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Sem cabos de alimentação para
manusear, segura e agradável

Alimentação a
energia solar

A qualidade sem compromisso

www.abriblue.com

Cobertura automática de segurança

BANC Solar Energy
Uma piscina segura sem
cabos de alimentação
para manusear.

A BANC Solar Energy é a resposta para
todos aqueles que pretendem usufruir
da sua piscina preservando a estética
do espaço envolvente e as vantagens
de uma alimentação a energia solar.

Fiable

Parte exterior
completamente amovível,

Em conformidade com a norma NF P90-308.
Actualmente, a Abriblue já instalou mais de 30.000 coberturas.

para facilitar as operações de instalação,
de manutenção e de limpeza das lâminas.

Autonomia

Bastam 5 horas
d energia solar
de

Em caso de total escuridão, a sua autonomia pode ir até 40 ciclos (para
um modelo de 4 x 8 m) salvaguardando um ciclo de segurança.
A BANC Solar Energy possui desengate mecânico
para, a qualquer momento, garantir
manualmente a segurança da piscina.

por dia para um
funcionamento correcto.

Instalação
rápida
e simples

Económica
Evaporação mínima.
Melhor balanço térmico para uma
utilização mais longa da piscina com
custos reduzidos. Água mais limpa.

Para maior
segurança,

Prática

um sinal acústico informa da
existência de pouca carga nas
baterias, assegurando um último
ciclo completo (abertura/fecho).

Basta rodar a chave e em
3 minutos a cobertura é recolhidaa
ou estendida. As posições de fim
de curso são reguladas e geridass
de uma só vez.

Resistente à corrosão

Sem preocupações
ões
s
Fechar/esquecer: depois de estendida, a segurança
é uma certeza. Não é necessária uma atenção
permanente.

Integração total
na maior parte das piscinas existentes ou a construir.

azulada

** Consulte as condições junto do
serviço comercial.

* Para as lâminas, as peças mecânicas e de
motorização (segundo as condições gerais de
venda).

As coberturas de segurança Abriblue são
únicas. Para cada projecto, os conselhos
de um técnico de instalação formado pela
Abriblue são uma garantia de satisfação.

Diâm. piscina

Materiais adaptados

Motor

Mecanismo

de 3 x 3 m a 7,5 x 15 m
Fora da água

Com revestimento

à piscina: alumínio, inox, PVC específico...

Cinza

Alimentação a energia solar*
Elevada resistência aos raios UV

Cores BANC.

Madeira/
Areia

Madeira

Distribuidor aconselhado
Branco/
Areia

Areia

Areia/
Areia

Fotos não contratuais
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Solar camada dupla azulada

Areia

No eixo do rolo
Suportam uma carga de 100 kg

* 2 baterias electronicamente reguladas e alimentadas por um painel fotovoltaico de alto
rendimento

Opção
Azul

Lâminas
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Garantia anticorrosão de 5 anos**
para as peças mecânicas.

Personalização
ore

Solar tra

Garantia
Non’Co

Branca

Lâminas
coloridas

Os materiais especiais de alta tecnologia
oferecem resistência total ao fenómeno da
corrosão. (Limitado às piscinas
com uma área a 5 x 11 m.)

