
AquaCat 
SMART EASY

Zseniálisan 
egyszerű!

   Egyszerűen élvezze a legjobb vizet!

Ez egy kicsit 
más, mint a 

többi

AquaCat 
SMART RC



AquaCat SMART EASY & 
AquaCat SMART RC

A tévedés és a műszaki változtatás jogát fenntartjuk! 01/2013    Egyszerűen élvezze a legjobb vizet!
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Az AquaCat SMART EASY és a SMART RC 
teljesen automatikusan és alaposan tisztít
minden medenceformát és felületet 
100m²-ig. A "munka" elvégzése után 
automatikusan kikapcsol.

Az AquaCat SMART 
különlegessége az 
Easy-Filter-Service 
(EFS). A többször 
használható, 
könnyen, szinte 
egy mozdulattal 
kivehető 
szűrőbetétek 
kiürítése, tisztítása 
problémamentes.

Az AquaCat SMART EASY ideális készülék 
azok számára akiknek fontos a medence
aljának és oldalfalának egyszerű módon 
történő tisztítása  

Az AquaCat SMART-RC különleges 
kiegészítő funkciókkal rendelkezik, amik 
megkülönböztetik más berendezésektől: 
rádiófrekvenciás távvezérlés, ami 
lehetővé teszi a szennyeződések célzott 
eltávolítását, elektronikus Swivel-System 
kábelcsavarodás ellen, tisztítóciklus 48 / 72 
vagy akár 96 óra késleltetett automatikus 
indítása. 

Az AquaCat SMART RC természetesen 
tisztítja a medence padlózatát és oldalfalát 
is teljesen automatikusan 90, vagy 120 
percben – kívánság szerint.

Vízen kívüli használat esetén is védett a 
SMART, az integrált motorvédelem 1 perc 
elteltével automatikusan lekapcsol.

A szállítókocsi segítségével az AquaCat 
SMART-ot kényelmesen a kívánt helyre 
viheti.

 Műszaki adatok AquaCat SMART EASY AquaCat SMART RC
Cikkszám: 1510-672-01 1510-673-01

Szállitási tartalom: Tisztítórobot, szállítókocsi kábeltartóval Tisztítórobot, szállítókocsi kábeltartóval

Medence mérete: 100 m²-ig 100 m²-ig

Működtetési feszültség: 230V / AC 50-60 Hz 230V / AC 50-60 Hz

Biztonsági feszültség a medencében: 24 V DC 24 V DC

Teljesítményfelvétel:  180 W 180 W

Szivóteljesitmény: 16 m³ / h 16 m³ / h

Úszókábel hossza: 18 m 18 m

Programidő: 180 perc 60, 90, vagy 120 perc

Vízhőmérséklet: +13°C max. +35°C-ig +10°C max. +35°C-ig

max. merülési mélység: 4 m 4 m

min. merülési mélység: 40 cm 40 cm

Berendezés súlya kábellel együtt: kb.. 11 kg kb. 11 kg

Motor túlmelegedési védelem: igen igen

elektronikus SWIVEL-System: - igen

Méretek
A készülék szállítókocsival: 85 x 50 x 96 cm (hxszxm) 85 x 50 x 96 cm (hxszxm)

Tisztítórobot méretei: 40 x 44 x 38 cm (hxszxm) 40 x 44 x 38 cm (hxszxm)

Tisztítási szélesség: 31 cm 31 cm

Az Easy-Filter-Service 
segítségével a szűrő 

kiürítése és tisztítása 
különösen gyorsan 

és egyszerűen 
elvégezhető
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Rádiótávvezérlés

Szűrőzsák telítettség kijelzés

Időzítési lehetőség (kapcsolóóra)

Az AquaCat SMART 
RC- külön 
előnyei 

Az Ön előnyei:

Jobb vízminőség

Tiszta medencealjzat és oldalfalak

Jelentős időmegtakarítás

Lényegesen kevesebb fáradtsággal jár

Több kényelem, egyszerű kezelhetőség

Zavartalan magánszféra

Kiegészítő víztisztítás

Hatékonyabb medencevízforgatás

A szűrőkészülék tehermentesítése

A SMART szinte karbantartásmentes

Szállító-, tároló-kocsival 

Tanácsadás és szervíz az Ön szakkereskedőjénél

Technológia a piacvezetőtől

2 év garancia

Elektronikus Swivel-System (kábelcsavarodás gátló)

Kényelmes:
AquaControl-Box és távvezérlő
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és áx és távvezér


