DOLPHIN HYBRID RS 1
Αυτοτροφοδοτούμενο ρομπότ αναρρόφησης για πισίνες
Μοναδική τεχνολογία, που μετατρέπει την ενέργεια ροής του νερού σε ηλεκτρική
ενέργεια για την λειτουργία του Dolphin Hybrid RS 1 – επιτυγχάνοντας το πλέον
αποτελεσματικό καθαρισμό πισίνας από οποιαδήποτε σκούπα αναρρόφησης.
Με την Dolphin Hybrid RS 1, ο καθαρισμός πισίνας γίνεται γρήγορος,
αποτελεσματικός, φιλικός προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικότερος.
Ηλεκτρικά αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα
Χρησιμοποιεί την ανακυκλοφορία του νερού της πισίνας για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, με την οποία και ενεργοποιείται η διαδικασία της σάρωσης. Η ηλεκτρική
λυχνία LED σηματοδοτεί την κανονική λειτουργία του ρομπότ και δείχνει τα ποσοστά
ροής.
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Σύστημα κίνησης
Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα καθοδηγεί το σύστημα κίνησης για αποτελεσματικούς,
γρήγορους και ακριβείς ελιγμούς.
Διαθέτει αισθητήρα τοιχίων, έχει ιδιότητες για την αποφυγή παγίδευσης στις εσχάρες
πυθμένα, και εκτελεί αναρρίχηση σε σημεία με κλίση.
Κάλυψη πισίνας
Χάριν του ειδικού αλγορίθμου σάρωσης CleverClean της Maytronics, η Dolphin Hybrid
RS 1 εξασφαλίζει την άριστη και αποτελεσματική κάλυψη της πισίνας σας. Καλύπτει
μια μεσαίου μεγέθους πισίνα σε περίπου 1,5 ώρες.
Άριστες δυνατότητες βουρτσίσματος- καθαρισμού
Η Dolphin Hybrid RS 1 είναι η μοναδική σκούπα αναρρόφησης εξοπλισμένη με
βούρτσα για τον σωστό και ολοκληρωτικό καθαρισμό του πυθμένα της πισίνας από
άλγη και βακτήρια.
Δυνατότητες Καθαρισμού
Η υπερ-αποδοτική τουρμπίνα (patent pending) επιτρέπει τη συνεχή μεταβίβαση των
ρύπων μέσω του στροβίλου προς το φίλτρο, ακόμη και μεγάλους ρύπους , όπως
μικρά βελανίδια, μακριά φύλλα φοίνικα και άλλα, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή
λειτουργία. Ο αποτελεσματικός θάλαμος αναρρόφησης αφήνει ένα καθαρό μονοπάτι
κατά τη σάρωση στην πισίνα.
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Λειτουργία «Απόδρασης»
Το λογισμικό CleverClean προσδιορίζει πότε το ρομπότ έχει φθάσει σε ένα τοίχο ή ένα
αντικείμενο και αποτελεσματικά διευθύνει το ρομπότ πίσω στην διαδικασία της
σάρωσης.
Υπερνικά τα εμπόδια, όπως οι εσχάρες πυθμένα, με τη χρήση μηχανικών συστημάτων
και λογισμικού.
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Dolphin Hybrid RS 1 καθαρίζει όλη την πισίνα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
απαιτώντας ελάχιστη χρήση της ενέργειας από την αντλία της πισίνας.

Ηλεκτρική λυχνία LED

Άριστο Βούρτσισμα

Κάνιστρο Φύλλων (προαιρετικό)
Ένα κάνιστρο λεπτής διήθησης που συνδέεται με το τελευταίο τμήμα του σωλήνα
(πριν το skimmer) παρέχει ένα πρόσθετο επίπεδο φιλτραρίσματος, μειώνοντας το
φορτίο του κεντρικού συστήματος φιλτραρίσματος της πισίνας.
Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
Προσαρμογέας Skimmer, 90 ° Προσαρμογέας, Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας, Ένδειξη
ροής

Προδιαγραφές:
Βάρος:
Μήκος σωλήνα:

4.5kg
Σετ 10 τμημάτων μήκους 1.17m

Απαιτούμενη ροή νερού:
Χρόνος Κύκλου Λειτουργίας:

5-8m
1-2 ώρες
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