
BA ZÉNOVÉ  V Y S AVAČE

BIO

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME 
BIO je určen pro zpevněné plavecké části jezírek, kde 
není biotop. Dolphin automaticky setře ze dna sediment,  
bioemulze ze stěn a přefiltruje vodu.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se 
samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání 
biobazénu“ umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude 
nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí 
nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny.  
Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po 
vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte 
starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro 
bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit 
speciální kartáče Wonder Brush.

DOLPHIN SUPREME BIO 

Výhody:
• Efektivní čistící systém - vysavač je vybaven aktivním   

kartáčem pro  dokonalejší čištění
• Pokročilý unikátní gyroskopický systém přináší přesné  

a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie  
bazénu

•  Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, 
zpožděný start, Ultra clean)

•  Možno napojit vysavač na sací hadici a přes čerpadlo odsávat 
kal z jezírka a odvádět jej ven nebo do filtračního systému

•  Bezdrátové dálkové ovládání
•  3 různé druhy filtrační schopnosti
•  Snadný přístup z horní části vysavače k filtračním vložkám
•  Rychlá a jednoduchá údržba

Teoretická rychlost pohybu 900 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 350 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 400 mm

Přefiltrovaný objem vody 17 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 11 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 18 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Doba čistícího cyklu 2 - 3 - 4 hod

Filtrační schopnost 50 / 100 / 200 µm*

Dálkové ovládání/vozík/stojan ANO / ANO / NE

Počet kartáčů / z toho aktivní 5 / 1

Čerpadlo, sací a propojovací hadice Za příplatek

DOLPHIN SUPREME

Technické údaje:

Dálkové
ovládání

Přístup k filtrům 
z vrchu

Čistění dna, stěn  
a vodní linie

Gyroskop Aktivní 
kartáč

SwivelFiltrační vložky Vozík

* všechny varianty v základní výbavě vysavače


