M Line
מיטרוניקס ,חלוצת הטכנולוגיה לפיתוח וייצור רובוטים אלקטרוניים
לניקוי בריכות שחייה ,מבטיחה ניקיון יסודי של כל שטח הבריכה ,
עמידה בכל תקני האיכות והבטיחות ,ותפעול פשוט ,קל ונוח.

M 250

M 500

מומלץ לבריכות שאורכן עד  10מ’ ולבריכות צרות .רובוט קטן וידידותי ,נוח לתפעול ואחזקה,
בעל עוצמת ניקוי והברשה ,מבריש ,מקרצף ומונע הצטברות של אצות וחיידקים בבריכה.
הקץ ללכלוך בקרקעית הבריכה ,הדולפין יסנן את מי הבריכה וילכוד בתוך הפילטר את
הלכלוך כולו ,מלכלוך גס ועד חלקיקי אבק קטנים.

מומלץ לבריכות שאורכן עד  15מ’ .רובוט חדשני עם מגוון יכולות ואפשרויות שעונות על כל צורך.
מברשת אקטיבית ייחודית בתחתית הרובוט מסתובבת במהירות כפולה ומסירה מרבצי חיידקים
ואצות 2 ,מנועי הנעה מעצימים את יכולת התמרון של הדולפין בבריכה ,מצוייד בשלט רחוק המאפשר
התאמת פרמטרים ותוכניות ניקיון ייחודיות על פי בחירתך .מנגנון חיווי פילטר סתום על ספק הכוח
מבטיח ניקוי מתמשך ויעיל ,מנגנון השהייה מאפשר תכנון הפעלת הרובוט בכל מועד שתבחר.
מערכת ג’יירוסקופית ,מבטיחה סריקה מדוייקת לכיסוי וניקוי שיטתי של הבריכה כולה.
 Dolphin M500כולל את אפליקציית  , MyDolphinTMהמאפשרת שליטה ידנית מלאה ותכנות
הרובוט דרך הסמארטפון.

*רובוט זה איננו מתאים לבריכות מצופות פסיפס או קרמיקה חלקה

סדרת  Mשל מיטרוניקס ,מציבה את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של
חדשנות טכנולוגית ,איכות בלתי מתפשרת ועוצמת ניקיון ,לחוויית בריכה
צלולה ,נקייה ,בטוחה ומרגיעה.

™CleverClean

סריקה ג’יירוסקופית מתקדמת לניקוי
שיטתי של הרצפה וקירות הבריכה

סביבול  -מערכת למניעת
פיתולי הכבל

™CleverClean

סריקה ג’יירוסקופית מתקדמת לניקוי
שיטתי של הרצפה וקירות הבריכה

פילטר בעל שתי רמות סינון
 50+150מיקרון .מסנן את כל
סוגי הלכלוך ולוכד חלקיקי אבק

אורך בריכה אידיאלי

עד  10מטרים
לא מתאים לבריכות פסיפס קרמיקה

אפשרות בחירה של זמני
מחזור הניקוי

שני מנועי הנעה להעצמת יכולת
התמרון של הדולפין בבריכה

שטח ניקוי

רצפה וקירות הבריכה

זמן מחזור ניקוי

 2.5שעות

מערכת הברשה אקטיבית מקרצפת
ביעילות את הלכלוך ,האצות
והחיידקים המצטברים על ריצפת
הבריכה וקירותיה ,כולל קו המים

סביבול על הכבל  -מונע את
התפתלות הכבל ומבטיח פעילות
רצופה והגעה לכל חלקי הבריכה

מערכת סינון ופילטר

פילטר בעל יכולת סינון גבוהה

M 400
מומלץ לבריכות שאורכן עד  12מ’ .רובוט חדשני בעל יכולות מתקדמות ,נוח לתפעול ולתחזוקה,
מברשת אקטיבית ייחודית בתחתית הרובוט מסתובבת במהירות כפולה ומסירה מרבצי חיידקים
ואצות .שני מנועי הנעה מעצימים את יכולת התמרון של הדולפין בבריכה .הדולפין מנקה
בשיטתיות וביסודיות את הבריכה כולה  -ריצפה ,קירות וקו מים .ניווט ידני של הרובוט בבריכה
באמצעות אפליקציית  MyDolphinTMדרך כל מכשיר תומך תקשורת ®.Bluetooth

אורך בריכה אידיאלי

עד  15מטרים

שטח ניקוי

רצפה ,קירות הבריכה וקו המים

זמן מחזור ניקוי

 1.5/2.5/3.5שעות

מערכת סינון ופילטר

פילטר עם  2רמות סינון 50+150 ,מיקרון,
לאיסוף לכלוך גס ועדי

עגלה לנשיאה ואחסון

כלול

M 600
הרובוט החדש והחכם במשפחת ה M -של מיטרוניקס ,שמציג יכולות ואפשרויות מתקדמות,
שמפגישות את עולם ניקוי הבריכות עם דור העתיד .באמצעות טכנולוגיית Always connected,

סביבול על הכבל  -מונע את
התפתלות הכבל ומבטיח פעילות
רצופה והגעה לכל חלקי הבריכה
™CleverClean

סריקה ג’יירוסקופית מתקדמת לניקוי
שיטתי של הרצפה וקירות הבריכה
מערכת הברשה אקטיבית מקרצפת
ביעילות את הלכלוך ,האצות
והחיידקים המצטברים על ריצפת
הבריכה וקירותיה ,כולל קו המים

שני מנועי הנעה להעצמת יכולת
התמרון של הדולפין בבריכה

טיימר שבועי לקביעת פעולות
וזמני הניקיון

תוכל לשלוט בפעולות הרובוט בכל זמן ומכל מקום דרך הסמארטפון!
אפליקציית  MyDolphinTM Plusהחדשה ,מאפשרת לך לקבוע פרמטרים ,זמני פעולה ,תכניות ניקיון
מגוונות ,לקבל מידע על היסטורית פעולות הניקוי של הרובוט ועוד מגוון מידע ופונקציות .לM600 -
שטח פילטר גדול יותר 2 ,מנועי הנעה ומערכת  Powerstreamשמעצימים את יכולת התמרון של
הדולפין בבריכה ,מערכת ג’יירוסקופית ,מבטיחה סריקה מדוייקת לכיסוי וניקוי שיטתי של הבריכה
כולה.
מערכת PowerStream
משולבת עם שני מנועים לתמרון
מקסימלי וכיסוי שטח הבריכה

ניווט ידני באמצעות הסמארטפון

אורך בריכה אידיאלי

עד  12מטרים

שטח ניקוי

רצפה ,קירות הבריכה וקו המים

מערכת הברשה אקטיבית מקרצפת
ביעילות את הלכלוך ,האצות
והחיידקים המצטברים על ריצפת
הבריכה וקירותיה ,כולל קו המים
Pick me up

ניקוי רצפה ,קירות וקו המים

הגדרת מקום סיום פעולת הניקוי
ועלייה לקו המים לנוחות מקסימלית

פילטר מתקדם בעל שטח
מוגדל ,המסנן את כל סוגי
הלכלוך ולוכד חלקיקי אבק

סביבול על הכבל  -מונע את
התפתלות הכבל ומבטיח פעילות
רצופה והגעה לכל חלקי הבריכה

אורך בריכה אידיאלי

עד  16מטרים

זמן מחזור ניקוי

 2.5שעות

שטח ניקוי

רצפה ,קירות הבריכה וקו המים

מערכת סינון ופילטר

פילטר בעל יכולת סינון גבוהה ורמת צפיפות
של  35מיקרון

זמן מחזור ניקוי

 1/1.5/2/2.5שעות

מערכת סינון ופילטר

מולטי-פילטר מתקדם בעל שטח מוגדל ,המסנן
את כל סוגי הלכלוך ולוכד חלקיקי אבק

עגלה לנשיאה ואחסון

כלול

עגלה לנשיאה ואחסון

כלול

M Line
חוויית בריכה צלולה ונקייה
•מערכת סינון יעילה וקלה לשימוש ,לאיסוף לכלוך גס ועדין כאחד.
•מברשת אקטיבית לקרצוף הרצפה ,הקירות וקו המים מאצות וחיידקים.
•תנועה במים בעזרת מערכת זרמי מים ()PowerStream System
המאפשר לרובוט כיסוי מוחלט של כל שטח הבריכה ,היצמדות טובה
לקירות ,ניקוי יעיל לאורך קו מים ,יכולות ניווט משופרות והיחלצות
ממכשולים.

•פתיחה עילית נוחה לשליפה מהירה של מערכת הסינון הרב שכבתית
•שחרור מים מהיר וללא לכלוך בהוצאת הרובוט מהבריכה.
•אפליקציה מתקדמת לנוחות שימוש ושליטה במערכות הרובוט.

M Line

M 250

שטח ניקוי

חופש ושלווה
•חברת מיטרוניקס – המובילה בישראל את עולם הרובוטים לניקוי בריכות,
לחוויית בריכה צלולה ,נקייה ,בטוחה ומרגיעה.
•טכנולוגיה מתקדמת ,המאפשרת ניקיון עוצמתי ויסודי לכיסוי מלא של שטח
הבריכה ,ועמידה בכל תקני האיכות והבטיחות ,ותפעול פשוט ,קל ונוח.
•הרובוטים הינם באחריות מלאה של חברת מיטרוניקס וזוכים לרמת השירות
הגבוהה ביותר בישראל.

אורך בריכה אידיאלי

זמן מחזור ניקוי

טיימר שבועי

M 250

M 400

M 500

M 600

עד  10מטרים

עד  12מטרים

עד  15מטרים

עד  15מטרים

רצפה וקירות הבריכה

רצפה ,קירות הבריכה
וקו המים

רצפה ,קירות הבריכה
וקו המים

רצפה ,קירות הבריכה
וקו המים

 2.5שעות

 2.5שעות

 1.5/2.5/3.5שעות

 1/1.5/2/2.5שעות

כן

כן

כן

לא

מערכת סינון

פילטר בעל יכולת סינון
גבוהה

פילטר בעל יכולת סינון גבוהה
ורמת צפיפות של  35מיקרון

פילטר עם  2רמות סינון,
 150+50מיקרון ,לאיסוף
לכלוך גס ועדין

סל סינון מולטי-פילטר מתקדם
בעל שטח מוגדל ,המסנן את כל
סוגי הלכלוך ולוכד חלקיקי אבק

אורך הכבל

 15מטר ,כולל מערכת
למניעת פיתולי הכבל

 18מטר ,כולל מערכת
למניעת פיתולי הכבל

 18מטר ,כולל מערכת
למניעת פיתולי הכבל

 18מטר ,כולל מערכת
למניעת פיתולי הכבל

 8.5ק”ג

 10.5ק”ג

 10.5ק”ג

 11.5ק”ג

M 400

משקל הרובוט

M 500

MyDolphinTM Plus

אפליקציה לשליטה ידנית

אפליקציה לשליטה ידנית ,ותכנות
הרובוט דרך הסמארטפון

אפליקציה מתקדמת לתכנות
הרובוט דרך הסמארטפון מכל
מקום ובכל זמן ,כולל פונקציות
ופיצ׳רים מתקדמים

עגלה כלולה

עגלה כלולה

 36חודשים
או  3,000שעות,
הקודם מביניהם

 36חודשים
או  3,000שעות,
הקודם מביניהם

MyDolphinTM Plus

אפליקציית MyDolphinTM

לא

עגלה לנשיאה ואחסון

לא

עגלה כלולה

 36חודשים

 36חודשים
או  3,000שעות,
הקודם מביניהם

תקופת אחריות

MyDolphinTM Plus

M 600
הורד את אפליקציית
לתכנות מתקדם ושליטה מוחלטת ברובוט,
בכל זמן ומכל מקום.

New MyDolphin Plus
TM

HEB

www.maytronics.com

8110009

תפעול פשוט וללא מאמץ

מפרט טכני

