Dolphin - 2 x 2

Filtro Limpador Automático
para Grandes Piscinas

DOLPHIN 2 X 2
Recomendado para piscinas comerciais de até 60 m de comprimento.
Limpa piso, paredes e linha d´àgua da piscina.
Usando o Dolphin 2 X 2 em sua piscina, você estará:
• Economizando energia.
• Ajudando evitar a germinação de algas e bactérias.
• Reduzindo o número de retrolavagens e descarte de água.

Dolphin Dynamic 2 X 2 - o robô ultra resistente, ultra inteligente para
grandes piscinas comerciais.
Características e vantagens do Dolphin 2 X 2:
• Esfrega, escova, aspira e filtra todo o piso, as paredes e a linha d´àgua.
• Robô ultra resistente projetado para uso frequente em grandes piscinas comerciais.
• Sistema giroscópico que permite o escaneamento eficaz da piscina.
• O controle remoto permite operação manual ou automática –
parâmetros facilmente selecionados incluindo a Duração do Ciclo, a
Frequência de Subida, Comprimento da Piscina, aspiração Regular ou
Ultra Limpo, Ciclo da Piscina e a Linha d´água.
• Processo ecológico de limpeza – dispersa os productos químicos uniformemente
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na piscina, reduzindo o uso de cloro e outros produtos químicos.
• Sistema giratório que previne o enrolamento do cabo.
• Possui dois grandes filtros com porosidade de 50 micras que coletam a sujeira,
detritos e até partículas pequenas como o pó.
• O indicador de filtro obstruido garante eficácia no curso da limpeza.
• Equipado com escovas combinadas para adequar-se a qualquer tipo de piscina.
• Baixa tensão – baixo consumo de energia.
• Desliga automáticamente ao final de cada ciclo.
• Escape de obstáculos.
• Carrinho que facilita o transporte e armazenamento.
• 24 meses de garantia.

Especifcações do Dolphin 2 X 2:
Tempo do ciclo de limpeza

4, 6, 8 horas

Tamanho do cabo

40 m

Porosidade do filtro

50 micras

Velocidade de sucção

32 m³ por hora

Alimentação do motor

24 VDC

Fonte de alimentação

220 VAC
IP 54
Salda de menos de 30 VCD
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