Ρομποτικές Σκούπες για
Ιδιωτική Χρήση

DOLPHIN SWASH
DOLPHIN SWASH CL
DOLPHIN SWASH TC
Ολικός καθαρισμός πισίνας

Dolphin Swash

Αποτελεσματική σάρωση και φιλτράρισμα
Λειτουργικός καθαρισμός του πυθμένα της πισίνας και των δυσπρόσιτων
κάθετων γωνιών.
Μικρή, ελαφριά και εύκολη στη χρήση, αποτελεί αυτόνομη μονάδα χωρίς
να απαιτεί προ-εγκατάσταση ή σύνδεση με τα συστήματα πισίνας.

εξασφαλίζουν ακριβή και αποτελεσματικό
καθαρισμό της πισίνας οποιουδήποτε
σχήματος, τύπου και μεγέθους.

Dolphin Swash CL
Αξιόπιστη σκούπα πισίνας που αφήνει τον πυθμένα και τα τοιχώματα της
πισίνας πεντακάθαρα για να υποδεχτούν την κολυμβητική απόλαυση της
οικογένειας.
Ρυθμιζόμενη επιπλέουσα λαβή διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη του
χώρου.

Πλήρης υγιεινή
Το δυνατό βούρτσισμα αποτρέπει την
ανάπτυξη αλγών και βακτηρίων,
μειώνοντας σημαντικά
το κόστος χρήσης χημικών.

Dolphin Swash TC
Διπλός κινητήρας με εκτεταμένες δυνατότητες ελιγμών για εξαιρετική
κάλυψη της πισίνας.
Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε κύκλους χρόνου
λειτουργίας 1 ώρας για γρήγορο καθαρισμό και 3 ωρών για κανονικό
καθαρισμό.
Χειροκίνητος έλεγχος με τηλεχειριστήριο για «σημειακό» καθαρισμό.

Οικονομικά αποδοτική συντήρηση
πισίνας
Προηγμένες τεχνολογίες καθαρισμού
εξοικονομούν νερό και ενέργεια και
μειώνουν τη λειτουργία αντίπλυσης, γιατί
τα Dolphins διαφέρουν εντελώς από το

Προδιαγραφές
Συνιστάται για πισίνες
μέχρι
Χρόνος κύκλου
λειτουργίας
Καλώδιο + Στροφέας
Φιλτράρισμα – λεπτή
διαπερατότητα
Βούρτσες
Αναρρίχηση τοιχώματος
Διπλός κινητήρας
Τηλεχειρισμός
Βάρος
Ρυθμός αναρρόφησης
(ανά ώρα)
Τάση κινητήρα
Τροφοδοσία – ψηφιακός
διακόπτης λειτουργίας
Έξοδος <30 VDC: IP 54
Καρότσι μεταφοράς
Εγγύηση για όλα τα μέρη

Swash

Swash CL

Swash TC

12 m

15 m

15 m

3 ώρες

2.5 ώρες

1 ή 3 ώρες

15 m

18 m

18 m







PVC

PVC ή WB


PVC ή WB




8.5 kg
16 m3

10 kg
16 m3

11 kg
16 m3

24 VDC

24 VDC

24 VDC







24 μήνες


24 μήνες


24 μήνες

δικό σας εξοπλισμό φιλτραρίσματος.

Ελάχιστο κόστος συντήρησης
Η ευκολία χρήσης και συντήρησης και η
αποδεδειγμένη, μακροχρόνια αξιοπιστία
απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.
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