
AquaCat SUPER

Minden 
kívánságát teljesíti!

   Egyszerűen élvezze a legjobb vizet!



dinotec Consult Hungária
Kelet utca 4.
H-1194 Budapest
Tel: +36 1 347 06 76
Fax: +36 1 347 06 77
E-mail:  primaqua@t-online.hu
www.dinotec.de
www.primaquakft.hu
www.niedrig-energie-pool.de

Cikkszám: 1510-671-01
Szállitási tartalom: Tisztítórobot, szállítókocsi kábeltartóval
Medence mérete: 200 m²-ig
Működtetési feszültség: 230V / AC 50-60 Hz
Biztonsági feszültség a medencében: 24 V DC
Teljesítményfelvétel: 180 W
Szívóteljesitmény: 16 m³ / h
Úszókábel hossza: 23 m
Programidő: 60, 90, vagy 120 perc
Vízhőmérséklet: +13 °C max. +35 °C-ig
max. merülési mélység: 4 m
min. merülési mélység: 40 cm
Berendezés súlya kábellel együtt: kb. 13 kg
Motor túlmelegedési védelem: igen
elektronikus SWIVEL-System: igen
Easy-Filter-Service (EFS) igen
Méretek
Készülék tároló-, szállító kocsival: 85 x 50 x 96 cm (hxszxm)
Tisztítórobot méretei: 40 x 44 x 38 cm (hxszxm)
Tisztítási szélesség: 31 cm

Kényelmes:
AquaControl-Box és távvezérlő

AquaCat SUPER

A tévedés és a műszaki változtatás jogát fenntartjuk! 01/2013    Egyszerűen élvezze a legjobb vizet!

Az AquaCat SUPER betartja amit a neve ígér. Mindegy, hogy 
milyen helyzetbe kerül, megoldja a feladatot. Az akadályokat 
is felismeri a medencében és kikerüli őket. A készülék 
minden medenceformához használható 200m² aljzat méretig. 
A távvezérlő segítségével az AquaCat SUPER-t egyénileg 
is írányíthatja, célzottan a kívánt helyre navigálhatja. Az 
elektronikus Easy-Swivel-rendszer megakadályozza az úszókábel 
összecsavarodását.

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

A többi, sokoldalú programozási 
lehetőségből adódóan, mint pl. 
a rövid tisztítási idő, az AquaCat 
SUPER szállodák számára is 
ajánlott.

A szállítókocsi segítségével az 
AquaCat SUPER-t kényelmesen a 
kívánt helyre viheti. 
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Az Ön előnyei:

Ideális nagyobb méretű medencékhez is

Jobb vízminőség

Tiszta medencealjzat és oldalfalak

Gyors és hatékony

Lényegesen kevesebb fáradtsággal jár

Méretre szabott tisztítási programok

Zavartalan magánszféra

A szűrőkészülék tehermentesítése

Hatékonyabb medencevízforgatás

Csökkentett vegyszerfelhasználás

A SUPER szinte karbantartást sem igényel

Szállító-, tároló-kocsival

Tanácsadás és szervíz az Ön szakkereskedőjénél

Technológia a piacvezetőtől

3 év garancia
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Az Easy-Filter-Service 
segítségével a szürű 
kiürítése és tisztítása 
különösen gyorsan 
és egyszerűen 
elvégezhető


