
O titânio é o material perfeito para trocadores de calor de piscinas
Pode suportar o ataque de todos os produtos químicos conhecidos  
e pode ser usado em qualquer tipo de água de piscina.

Estas são algumas das características que tornam o titânio o  
material de escolha para piscinas modernas:

 
Trocadores  
de calor de  
piscina de titânio 
Alto desempenho. Durabilidade de vida longa.

A

Longa durabilidade
Pode ser usado com qualquer tipo 
de água da piscina – incluindo água 
da piscina salina e cloradores de 
água salgada – resistindo ao ataque 
de produtos químicos agressivos 
indefinidamente.

Confiabilidade ‘instalar e 
esquecer’
O titânio elimina a possibilidade 
de ‘reação galvânica’ entre dois 
materiais diferentes, o que pode levar 
à falha prematura em determinadas 
condições.

Custos mais baixos para  
‘toda a vida’
Em apenas uma fração do custo total 
da piscina, a vida mais longa dos 
trocadores de calor de titânio reduz, na 
verdade, o custo total de propriedade 
por meio de vida útil prolongada e 
menor manutenção.

Desempenho melhorado
Os trocadores de calor de titânio 
oferecem uma eficiência de 
transferência de calor ainda maior, 
devido à sua capacidade de operar 
com taxas de fluxo mais altas, 
permitindo até que trocadores de calor 
de menor porte sejam usados em 
certas condições.

Garantia de 10 anos
Todos os trocadores de calor de 
titânio da Bowman tem uma garantia 
total de 10 anos em todo o material 
de titânio em contato com a água da 
piscina.

Gama de 25 kW a 1170 kW
Todos os modelos da gama Bowman 
estão agora disponíveis com conjuntos 
de tubos de titânio, cobrindo todas 
as aplicações, desde banheiras de 
hidromassagem e spas, até piscinas 
de tamanho olímpico.

Temos literatura detalhada sobre o produto para todos os trocadores de calor para 
piscinas da Bowman e pode ser baixada visitando  www.ejbowman.co.uk.
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