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um produto premium para clientes premium.
Welcome the new 3.0 pool
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A inovação mais avançada.
Na AstralPool criámos um novo conceito de controlo 
e manutenção para a sua piscina: AstralPool Mac®. 
Uma verdadeira revolução que se define por ser única 
e exclusiva no mercado. Inovação que se traduz em 
harmonia perfeita, limpeza e manutenção ideais; um 
avanço que irá revolucionar o setor da piscina. 
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um produto premium para gente única e exclusiva.
Welcome the new 3.0 pool

O prazer pelas coisas bem feitas.
O prazer pelas coisas bem feitas, a comodidade na 
utilização e a sensação de se possuir o que há de 
melhor no mercado, não é sinónimo de luxo, mas sim 
de bom gosto. Com o AstralPool Mac®, facilitamos as 
coisas, ajudamos a conseguir um estilo de vida atual, 
moderno, fácil e funcional na sua própria casa, no seu 
espaço de relaxamento e lazer, na sua piscina.
 
Porque dispor do AstralPool Mac® significa muito mais, 
significa estar na crista da onda. Não só é querer e 
saber diferenciar-se dos outros, é dar o prazer do 
conforto e modernidade ao mesmo tempo. A solução 
da sua piscina para o amanhã, com as melhores 
características e serviço do mercado.

Apto para um público que valoriza a qualidade de um 
bom produto e serviço e que prioriza o conforto e o 
sentir-se diferente na sua plenitude.
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inovação e qualidade reconhecida.

Uma revolução para  
a sua piscina
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Inovação
A Astralpool lança um produto único no mercado, 
criando um novo conceito para a piscina, uma 
autêntica revolução mundial.

Galardoado com o prémio de design Reddot 2013, 
com o qual se reconhece a qualidade e a inovação 
do AstralPool Mac®.

Controlo total
Fácil de utilizar. Controlo sobre todos os parâmetros 
da piscina (nível de eficiência, filtração, doseamento, 
temperatura) da maneira mais eficiente possível.

Integração avançada
Compacto e modular. O AstralPool Mac® foi desenhado 
para realizar o tratamento físico e químico da piscina.

PCT patent pending

Total Pool Control
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O AstralPool Mac® ajusta-se à sua piscina. Basta introduzir 
os parâmetros específicos de utilização da sua piscina 
(volume de água - m3, número de banhistas, ambiente, 
horário ideal de filtração, etc.) para que o Astralpool 
Mac® se adapte a eles com a finalidade de atingir o 
máximo rendimento para uma poupança energética e 
de água.

O AstralPool Mac® é apto para piscinas até 80 m3.

eficiência energética ajustada à sua piscina.

Uma revolução para  
a sua piscina
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O AstralPool Mac® garante a máxima eficiência 
conseguindo até 50% de poupança de energia, 90% 
de produto químico e 50% de lavagens de água em 
comparação com as piscinas controladas de forma 
convencional. 
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Eficiência
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Nível de pH

Nível de Redox (ORP)

Nível de sal na água

máximo controlo para um máximo rendimento.
Controlo Total

Mostra o nível de Redox (ORP) na água 
em comparação com o valor de ajuste 
(set point) estabelecido como valor 
pretendido.

Este indicador mostra por meio de uma 
luz verde que há um nível ótimo de sal 
presente na água. Em caso contrário,  
uma luz vermelha indica um nível baixo.

M o s t r a  o  n í v e l  d e  p H  d a  á g u a 
comparando-o com o valor de ajuste 
(set point) estabelecido como valor 
pretendido.  
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24.0 24.0
Temperatura da água

Nível de eficiência
AstralPool Mac®
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Total Pool Control

Indica a atual temperatura da sua 
piscina. Permite a opção de se instalar 
uma bomba de calor, a qual também 
aparecerá no ecrã para poder realizar 
um controlo e ajuste perfeitos.

E s t e  m a r c a d o r  i n d i c a  o  n í v e l  d e 
eficiência com o qual o AstralPool Mac®  
trabalha em relação aos parâmetros 
introduzidos.
Desta maneira, poderá saber se está 
a obter o máximo rendimento do seu 
equipamento.
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Smart Manager
Exclusivo e inovador software inteligente que escolhe 
as especificações e os parâmetros da sua piscina para 
que o AstralPool Mac®  ajuste automaticamente todos 
os parâmetros para gerir o tratamento físico e químico 
da sua piscina.

ecrã tátil de alta resolução de 5”. 
Controlo Total
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Filtração                        
Controlo de todo o processo de filtração de forma automática 
ou manual. É capaz de, por si só, realizar lavagens de filtro no 
momento em que é necessário e saber quando é preciso trabalhar 
intensivamente para que a água esteja em perfeito estado (modo 
de recuperação automático da água). O modo manual permite 
realizar as funções habituais de um sistema convencional nos 
casos em que isso seja necessário.

O sistema de filtração do AstralPool Mac® permite trabalhar a 
diferentes velocidades poupando mais de 50% de água e energia.

Doseamento                          
Desfrute de uma água clara, transparente e com a dose de cloro 
ideal de forma automática, graças à eletrólise salina que incorpora 
o controlo por ORP, assim como o ajuste automático do pH.

O AstralPool Mac® ajuda a poupar mais de 90% de produto 
químico.

Aquecimento (opcional)                      
O AstralPool Mac® está equipado com um by-pass que permite 
instalar uma bomba de calor facilmente, evitando que a água 
tratada por eletrólise salina passe pela bomba de calor. Além 
disso, incorpora comunicação por modbus, o qual lhe irá permitir 
controlar a sua bomba de calor por meio do ecrã do AstralPool Mac®.
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gestão por WiFi com o seu smartphone ou tablet.
Controlo Remoto

Com a opção de comandar à distância por WiFi, é 
possível gerir todas as funções e parâmetros técnicos 
do AstralPool Mac®, uti l izando simplesmente um 
smartphone ou tablet. Facilidade, comodidade e 
acessibilidade definem o estilo de vida que todos 
desejamos.
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Remote Control Pool
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www.astralpoolmac.com
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