PIELĘGNACJA/CZYSZCZENIE

Odkurzacze automatyczne Dolphin
Dolphin to technologicznie zaawansowany i miły w eksploatacji, niezawodny pomocnik w utrzymaniu czystości
basenu. Porusza się samodzielnie, pracując pod niskim napięciem 30 V. Rano wrzucasz go do wody, a po pracy
wyciągasz z powrotem. Basen jest już gruntownie wyszorowany, dzięki wkładom filtrującym, zatrzymującym
zabrudzenia. Niektóre Dolphiny mają w komplecie wózek transportowy, wszystkie natomiast posiadają zasilacz.
Niektóre modele mogą być sterowane ręcznie za pomocą pilota. Ważne jest, aby dobrać właściwy model do
posiadanego basenu. Odkurzacze Dolphin mogą pracować w wodzie o temperaturze do 34 stopni C i o zawartości
soli do 0,5 mg/l.
Rodzaje i przeznaczenie szczotek – o wyborze decyduje rodzaj pokrycia wewnętrznej ściany basenu:
Szczotka PCW – do basenów foliowych, betonowych i poliestrowych
Szczotka Combi – do basenów z szorstką płytką lub śliską folią Alkorplan 3000 (mozaiki)
Szczotka Wonder – do basenów ze śliską płytką, mozaiką szklaną i stalowych
M200
Zalecany do basenów do 10 metrów długości. Czyści dno basenu i rogi. Zaprojektowany tak, aby zapewnić Wam
godziny rozrywki spędzone w czystym i higienicznym basenie. M200 zapewni Ci: oszczędność wody i energii,
pomoże zapobiec rozwojowi glonów i bakterii, zredukuje liczbę potrzebnych urządzeń czyszczących.
Parametry Dolphin M200: czas pracy 3 godziny, długość kabla 17 m, klasa IP 54, moc wejściowa 230 V AC,
moc wyjściowa 30 V DC.
Dolphin M200 - cechy i zalety:
- szczotkuje, szoruje, filtruje - worek zbiera kurz i brud
- efektywne czyszczenie, optymalne skanowanie zakresu basenu
- autonomiczne urządzenie - nie wymaga żadnych instalacji
- mały, lekki i poręczny - łatwość utrzymania, konserwacji i naprawy
- niskie napięcie – niskie zużycie energii - omijanie przeszkód
- automatyczne wyłączenie odkurzacza po skończonej pracy
- mechanizm ochrony silnika przy przeciążeniu lub braku wody
- nadaje się do wewnętrznych basenów – 24 miesięczna gwarancja
Dolphin M200 ze szczotką Combi i stojakiem
kod 55060

Dolphin Explorer New Standard
Nigdy nie przestaje pracować dla Ciebie. New Standard to dobrze pracujący robot, solidny, niezawodny i niedrogi
członek rodziny Dolphin, słynny ze swojej mocnej konstrukcji, zdolności wspinania się po ścianach basenu oraz
dokładnego czyszczenia. Jest niezastąpionym robotem przeszkolonym do utrzymania Twojego basenu w doskonałej
czystości. Wyposażony w specjalny program samodzielnego, optymalnego skanowania basenu. Parametry Dolphin
New Standard: czas pracy 2,5 godziny, długość kabla 18 metrów, zalecany do basenów o 12 metrowej długości,
porowatość filtra 50 mikronów, wydajność pompy 17 m3/h, napięcie silnika-30V DC, klasa IP 54, moc wejściowa
230 V AC, moc wyjściowa 30V DC. Proces czyszczenia jest przyjazny środowisku i wymaga użycia mniejszej ilości
chemii. Dostęp do filtra z góry obudowy.
nazwa
New Standard ze szczotką PCW i wózkiem
New Standard ze szczotką Combi i wózkiem
New Standard ze szczotką Wonder i wózkiem
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