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Egy eset két 
megoldás

Egyszerűen élvezze a legjobb vizet!



AquaCat PRO · AquaCat MAX

A tévedés és a műszaki változtatás jogát fenntartjuk! 2010/05

Az Ön előnyei:

Robosztus, hosszú életű, professzionális

Magas tisztító teljesítmény

Távvezérlő

Egyéni programozási lehetőség

Időzítési funkció a tisztítás megkezdéséhez, és ídőtartamára

Tisztítási státusz és hiba kód kijelzés

Motor túlmelegedési védelem

Egy tiszta medence

Jobb vízminőség

Stabil aluminium szállítókocsi

Biztonságos szállítás lépcsőkön is

Egyszerű kezelés

Műszaki adatok AquaCat PRO AquaCat MAX
Cikkszám: 1530-860-00 Cikkszám:. 1530-850-00

Működtetési feszültség: 220 / 230 V / AC 50 / 60 Hz 220 / 230 V / AC 50 / 60 Hz
Biztonsági feszültség a medencében: 24 V DC 24 V DC
Teljesítményfelvétel: 180 W 380 W
Szivóteljesitmény: 22 m³ / h 40 m³ / h
Tisztitási sebesség / aljzat: kb. 17,2 m / perc kb. 18 m / perc

Tisztítási fokozat a medence 
területének megfelelően beállítva: 500 m²-ig 1 250 m²-ig
Tisztítási idő, beállítható: 3, 5 vagy 7 Óra 3, 5, 7 vagy 9 Óra 
Késleltetési idő beállítható: 2 vagy 3 Óra 2, 3,4 vagy 5 Óra 
Tisztítási fokozat, beállítható: egyszerű / normál / speciális egyszerű / normál / speciális 
Medence mérete (hossza) választható: 15, 20 vagy 25 m 25, 35 vagy 50 m 
Medence burkolata, választható: Beton, fólia, műanyag, sima-, és durva felületű csempe Beton, fólia, műanyag, sima-, és durva felületű csempe
Távvezérlő: Tartozék Tartozék
Merülési mélység: 4 m 4 m 
Vízhőmérséklet: 10 ºC-től 35 ºC-ig 10 ºC-től 35 ºC-ig
A tisztító súlya, kb: 13 kg 22 kg

A szállítókocsi súlya 
a Commander-Box-al, kb.: 17 kg 17 kg

A készülék súlya uszókábellel, szállitókocsival és 
Commander-Box-al együtt kb:
Szűrő fi nomság:
Védelmi fokozat / készülék:
Védelmi fokozat / Commander-Box:
A készülék méretei szállítókocsival:
Medence tísztitó:
Úszókábel hossza:
Tisztítási szélesség:

30 kg 39 kg
15 mikron 15 micron 
IP x8 / Ⅲ IP x8 / Ⅲ
IP x8 / Ⅰ IP x8 / Ⅰ
85 x 58 x 100 cm (L x B x H) 85 x 85 x 100 cm (L x B x H)
43 x 58 x 30 cm (L x B x H) 43 x 85 x 30 cm (L x B x H)
30 m
kb. 50 cm

45 m
kb. 68 cm

Egyszerűen élvezze a legjobb vizet!
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Az AquaCats PRO ( 500 m²-ig) a MAX ( 1.250 m²-ig ) 
speciálisan szállodák, nyilvánosés kommunális medencék 
tisztítására fejlesztették ki. A MAX akár 50m-es medence 
hosszig is könnyedén használható.

A berendezések kimagasló tisztítóteljesítménye az erős 
szennyeződésekkel is elbír. A késleltetett indítás segítségével 
kényelmesen meghatározhatja az AquaCat tisztítási fázis 
kezdési idejét és végét. Természetesen lehetősége van eltérő 
méretű medencék beprogramozásához is.
Az eltérő, egyéni beállításokat úgymint, 
tisztítási idő, késleltetett bekapcsolás, 
tisztítási fokozat, medence mérete, vagy 
a medence típusa egyszerűen az adott 
helyszínen elvégezheti.

Különösen fontos a felhasználók 
számára:
csekély súly és az ebből 
adódó egyszerű kezelés.

A szállítókocsi segítségével 
gyorsan és biztonságosan a 
használati helyére viheti az 
AquaCat -ot.

A távvezérlő segítségével 
mindig kézben tarthatja az 
irányítást.
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