Az új takarító robot Olimpiai
méretű medencékhez
Nagy teljesítményű és gyors

 automatic

A korszerű vezérlő egység
a state of the
támogatja a 2 szabadalmaztatott
“lane by l
takarítási programot. Négyszögletes
pools and
medence, szabad formájú medence.



f

 kompromisszumok nélkűli
tisztítás
gyors fordulatús peciális
kefék. 2 pumpa, amelynek
a kapacitása 1200l/perc

 felhasználó barát és biztonságos
szállító kocsi, könnyen áttekinthető
vezérlő egység, CE ellenőrzött, biztonsági
törpefeszültség < 30 volt

 Késleltetett működés
Éjszakai automatikus tisztítás

 Alacsony fenntartási költség
Magas szintű biztonsági előírások,
t
Átlag feletti tartósság
dail
servic

durable
stainless steel

Medencetisztító robotok a mariner 3S - től

Forradalmian új technológia
az alapos tisztításért
Medencék professzionális tisztító rendszere

PrecPreciziós futómű
TKét preciziós hajtómű
automatikus sebesség
ellenőrzéssel. A mozgó
hengerkefék előre,
hátramenetben és akadályon
áthajtáskor is tisztítanak. Fal
tisztítás is lehetséges.
cle

2-év garancia (Kopó alkatrészek kivételével)

Technical data
Munkaszélesség

700 mm

Pumpa capacitás

1.200 liter per perc

Szűrőrendszer

Kettős vákumszivattyú
12 db lamellas szűrőpatron
képez egy működő egységet

Hálózati feszültség

230 volt AC

Üzemi feszültség

< 30 V DC, 27 amper

Úszókábel

40/50/60 méter

Paraméterek)

700 x 905 x 400 mm

Súly

68 kg

SWISS

tartós
rozsdamentes acé l

Quality

www.mariner-3s.com

Szűrődoboz multifunkcionális fogantyúval
A fogantyú felemelésével a
szűrődoboz kényelmesen
eltávolítható a szennyeződés
Filter visszakerülése nélkűl,
m Elszállítható a tisztítási
területre. A”felnyitás után a 12
db szűrőpatron gyorsan
tisztítható az erre tervezett
“Puromat” szűrőtisztítóval .

ConVezérlő egység
The
A vezérlőegység
bo
megbízhatóan jelzi a takarítási
ciklusok és üzemórák számát.
A kézi vezérlő és a fő vezérlő
egység is teljes körűen
tartalmazza a
medencetisztító robot összes
po lehetséges funkcióját.

Két nagy teljesítményű szivattyú
Ezek biztosítják a folyamatos
magas szivattyú teljesítményt.
Az alacsony beépítési
magasság lehetővé teszi ksi
vízszintű medencék,
pancsolók tisztítását is.
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TA Toplinert lehet működtetni 2
különböző programban négyszögletes és szabad
formájú medence. A medencék
makulátlanúl tiszták lesznek.
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