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DOLPHIN 2002 PLUS
Automatický vysavac dna a sten bazénu DOLPHIN 2002 PLUS

je urcen pro bazény o velikosti do 12 m. Dolphin automaticky
setre, vycistí a prefiltruje necistoty ve Vašem bazénu. Vysoce
výkonný jemný filtr o ploše 0,775 m' s filtracní schopnosti 50!!m
prefiltruje 18 m3Jhvody. Tímto zarízením odstraníte necistoty ze
dna a sten bazénu, což se projeví na kvalite vody a na nižší
spotrebe chemikálií, zvlášte chloru.

Dolphin má zabudován mikroprocesor se samoprogramovací
schopností, což mu po krátkém "osahání" bazénu umožní zvolit
takový cistící cyklus, který bude nejvhodnejší pro tvar a velikost
Vašeho bazénu. Vycistí nejen rovné plochy, ale také steny až nad
úroven hladiny. Zarízení je absolutne nenárocné na obsluhu
a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic
nemusíte starat, nebot se po ukoncení cistícího cyklu sám vypne.
Pro bazény s hladkým povrchem jsou urceny speciální kartáce
Wonder Brush (za príplatek).

1) Automatické cištení
V automatickém režimu cištení si Dolphin po krátkém zmapování
bazénu sám zvolí takový cistící cyklus, který bude nejvhodnejší
pro tvar a velikost Vašeho bazénu.

2) Cištení pomocí dálkového ovládání
Dálkové ovládání umožnuje rychlé vycištení problematických
míst bazénu, kde se vyskytuje vetší množství necistot. Vysavac
mužete rídit bezdrátovým dálkovým ovládáním, pomocí kterého
si jednoduše najedete na kterékoliv místo v bazénu.
Pomocí dálkového ovládání mužete také prednastavit:
- dobu cistícího cyklu
- cištení dna a sten bazénu nebo pouze dna
- približnou velikost bazénu

Výhody nového Dolphina 2002 PLUS

·Nový mikroprocesor s vylepšeným softwarem·Nové trafo s kontrolkou plného filtracního sácku·Kabel "s otocným cepem" zabranujícím zamotání·Dva nové zpusoby cištení - waterline + ultrac1ean
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Teoretická rychlost pohybu 900 m/hod.

Teoretická cisticí rychlost 350 m2/hod.

Šírka cisticí plochy 380 mm

Prefiltrovaný objem vody 18 m3/hod.
Hmotnost bez kabelu 10,7 kg

Primární napetí 230/50 V/Hz

Sekundární napetí 29V

Elektrické krytí -Vysavac IP68

Elektrické krytí - Transformátor IP64

Délka kabelu 20m

Doporuceno pro bazén s délkou 12 m

Doporucená teplota vody 18 -32 oe

Doba cisticího cyklu - volitelná 2-3-4

Filtr. schopnost - jemný filtr 50l-lm

Filtr. schopnost -rídký filtr 200l-lm
Plocha filtru 0,775 m2
Dálkové ovládání Bezdrátové
Rozmer obalu 60x50x50 cm
Hmotnost vcetne obalu 32 kg


