ODKURZACZE
AUTOMATYCZNE

NIEOGRANICZONA MOC

OV 3505
VORTEX™

1 EFEKTYWNE ZASYSANIE ZANIECZYSZCZEŃ
Opatentowany system zasysania cyklonowego umożliwia pracę urządzenia
z taką samą, dużą mocą, przez cały czas trwania cyklu. Zanieczyszczenia
utrzymywane są w stanie zawieszenia wewnątrz zbiornika. Taki system
przeciwdziała zatykaniu filtra przez zanieczyszczenia, a więc gwarantuje, że
wydajność czyszczenia nie ulegnie zmianie.

2 SZYBKIE CZYSZCZENIE KOSZA FILTRACYJNEGO
Wyjmowana od góry kaseta filtracyjna ułatwia codzienne czyszczenie.
Konstrukcja sprawia, iż czyszczenie filtra można przeprowadzić szybko,
sprawnie i bez dotykania zebranych z basenu nieczystości.

3 DUŻA WYDAJNOŚĆ ZBIERANIA ZANIECZYSZCZEŃ
Odkurzacz OV 3505 gwarantuje bezproblemową pracę, bez kłopotów
z zatykaniem się dysz wlotowych. Urządzenie wyposażono w szeroką
szczelinę wlotową oraz 5-litrowy pojemnik na zanieczyszczenia. Dzięki
takiej konstrukcji zbierane są zanieczyszczenia wszystkich rozmiarów,
znajdujące się w basenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DO JAKICH BASENÓW?
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BASENY ZAGŁEBIONE I NAZIEMNE
O SZTYWNYCH ŚCIANACH
WSZYSTKIE KSZTAŁTY BASENÓW

Ilość silników

3

Wymiary odkurzacza
(Wx D x H)

43 x 48 x 27 cm

Waga odkurzacza

9,5 kg
6 cykli
Tylko dno: 1h, 1h30min. lub 2h

Cykl czyszczenia

WSZYSTKIE KSZTAŁTY DNA

WSZYSTKIE POWIERZCHNIE

WYMIAR BASENU MAX. 12 X 6 M

CZYŚCI DNO, ŚCIANY I LINIĘ WODY

Dno/ściany/linia wody : 2h,
2h30min. lub 3h

Powierzchnia filtra

1180 cm2 /100 mikronów

Szerokość czyszczenia

24,5 cm

Długość kabla

18 m

Napęd

2 koła

Rodzaj przekładni

Koła zębate

Bezpieczeństwo

System Beach, zabezpieczenie
wyjęcia z wody, elektroniczne
zabezpieczenie silnika

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Pilot zdalnego sterowania

wyposażony w żyroskop,
który umożliwia sterowanie
ruchami nadgarstka

Zasilacz

- jednostka sterująca

Kaseta filtra

łatwy dostęp i duża
pojemność
(5 litrów)

Wózek

Opony Tile

opony przeznaczone
do powierzchni
płytkowanych

DOSTĘPNE AKCESORIA
Filtr bardzo drobnych zanieczyszczeń (60 µ, filtr drobnych zanieczyszczeń (100 µ),
filtr zgrubny (200 µ), przykrycie ochronne.

Urządzenie w pełni automatyczne, automatyczny odkurzacz basenowy nie wymaga
podłączenia do systemu filtracji basenu. Zbiera zanieczyszczenia do własnej kasety
filtracyjnej. Wyposażony w system sztucznej inteligencji, dociera do każdego
zakątka basenu. Czyści ściany i linię wody.

LATA
GWARANCJA
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