דולפין WAVE 300 XL
מיועד לבריכות ציבוריות גדולות ,פארקי מים ואתרים עם בריכות שאורכן  25-60מטר.
דולפין  WAVE 300 XLהינו הרובוט המקצועי הטוב מסוגו .מתוכנן לעבודה יומיומית מאומצת ומוכיח כל יום מחדש שאין טוב ואמין ממנו בתחומו.
תכונות ויתרונות:
• עוצמת שאיבה אופטימלית מאפשרת איסוף לכלוך יעיל ומירבי ומבטיחה בריכה מושלמת בניקיונה.
• תוכניות סריקה מרובות אשר נותנות מענה למצבי בריכה שונים ,מאפשרות כיסוי אופטימלי של כל שטח הבריכה:
• סריקה על פי נתיבים (נתיב לשמאל  /נתיב לימין)  -תוכניות סריקה שונות מאפשרות כיסוי אופטימלי של כל סוגי הבריכות  -מלבניות ,צורתיות ,בריכות חוף ועוד.
• מנגנון משוכלל של התחמקות ממכשולים מאפשר עבודה ללא הפרעות בבריכות עם איים ומכשולים גדולים.
• מערכת ניווט מתקדמת שפועלת בעזרת מצפן וג'יירו מדוייקים מאפשרת כיסוי יעיל ומדוייק של בריכות בעלות צורות לא רגילות ומכשולים רבים.
• מערכת הברשה אקטיבית בתוספת  4מברשות קטנות וקשיחות בצידי הרובוט ,אשר מיועדות לקרצוף אינטנסיבי של צידי הקירות והפינות מבטיחה הסרה
מוחלטת של האצות והבקטריות המצטברות בשטחים אלו.
• מערכת סינון ידידותית ונוחה לתפעול עם גישה עילית למסננים ,כוללת שלוש רמות סינון ,אשר נותנות פתרון מלא לאיסוף כל סוגי הלכלוך ,מחלקיקי אבק ועד
לחלקי לכלוך גס ,התוצאה  -מי בריכה נקיים וצלולים.
•  - MMIמערכת ממשק משתמש אינטראקטיבית מאפשרת שליטה ,בקרה ובחירת תוכניות ניקיון:
• הכנסה אוטומטית של הרובוט לבריכה בלחיצת כפתור.
• מצג של מגוון תוכניות על מסך  LCDידידותי למשתמש.
• אפשרות לעריכת תוכניות ניקיון לארבע בריכות שונות.
• תוכנית מיוחדת לטכנאים המאפשרת קריאת תקלות ואבחון בזמן אמת.
• שלט רחוק לניווט ידני.
• הפעלה יומיומית מהירה ,פשוטה וידידותית.
• טיפול מונע על שפת בריכה בתקופת האחריות.
• חדש  -גולל המותקן על גבי העגלה ,מאפשר איסוף הכבל בקלות וללא פיתולים ,תוך כדי עבודת הרובוט בבריכה.

חדש

דולפין  WAVEהינו התשובה המקצועית והטובה ביותר לניקוי בריכות שחייה ציבוריות עם מספר
מתרחצים גדול ושעות פתיחה ארוכות .גם בשיא העונה ,דולפין WAVE 300 XL
מספק עלות-תועלת מירבית ומבטיח בריכה נקייה צלולה ואיכותית.
מפרט :Dolphin WAVE 300 XL
מחזור עבודה

 1-8שעות

אורך כבל

 43מטר

סינון

אופציות סינון ללכלוך עדין וגס

מברשות

תוספת מברשת אקטיבית במיוחד

ממשק משתמש

דיגיטלי ואינטראקטיבי

שלט רחוק

לתמרון ידני

משקל

 25ק"ג

עוצמת שאיבה

 40מטר מעוקב לשעה

מתח יחידת הנעה

VDC 40

ספק כח  -ממותג

מתח יציאה VDC 40

עגלה

כלולה

אחריות :על כל החלקים  24חודשים או  3000שעות ,הראשון מביניהם
שרות ותיקון של הרובוט על שפת הבריכה בתקופת האחריות
אפשרות הדגמה לכל המכשירים בתאום מראש וללא כל התחייבות
טלפון04-6598113 :
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יתרונות הדולפין הינם ערובה לבריכה נקייה
דולפין הרובוט לניקוי בריכות-שחיה של מיטרוניקס מספק חוויית בריכה יוצאת דופן.
למיטרוניקס ,החלוצה בתחום מנקי בריכות השחייה הרובוטיים ,מעל  30שנות ניסיון ומומחיות בפיתוח וייצור של מנקים
רובוטיים לבריכות שחייה .כל דולפין מאגד בתוכו טכנולוגיות מתקדמות ואמינות מוכחת המבטיחות שביעות רצון מלאה.
הטכנולוגיות המתקדמות של הדולפין מבטיחות בריכה נקייה ומים איכותיים במינימום מאמץ והוצאות.
• סריקה שיטתית המבטיחה כיסוי אופטימלי של כל בריכה (כולל בריכות עם כניסת חוף)
• מערכת אפקטיבית ויעילה להברשה וקרצוף
• שאיבה עוצמתית לאיסוף הלכלוך
• אופציות סינון המאפשרות איסוף כל סוגי הלכלוך  -מחלקיקי אבק עדינים ועד לכלוך גס
• סביבול למניעת פיתולי הכבל
• ניקוי שיטתי של קו המים מסיר ביעילות שכבות שומניות

מיטרוניקס מציעה משפחה שלמה של רובוטים המתאימים לכל סוגי הבריכות הציבוריות ולרמות תקציב שונות.

מערכת ניווט
ג'יירוסקופית

אופציות סינון 3

גישה עילית

סריקה חכמה

סביבול

דולפין wAVE 50
מיועד לבריכות שאורכן עד  15מטר .מבטיח ניקוי איכותי ויעיל לבריכות ציבוריות כולל בריכות של בתי מלון ומועדוני ספורט .דולפין  WAVE 50מתאים לכל
סוגי הבריכות כולל בריכות עם כניסת חוף .מנקה רצפה ,קירות וקו מים.

מפרט :Dolphin WAVE 50
מחזור עבודה

 4שעות

אורך כבל

 24מטר

סביבול

למניעת פיתולי הכבל

סינון

אופציות סינון ללכלוך עדין וגס

מברשות משולבות

מתאימות לכל סוגי הבריכות

משקל

 12ק"ג

עוצמת שאיבה

 17מטר מעוקב בשעה

מתח יחידת הנעה

VDC 24

ספק כח  -ממותג

מתח יציאה IP 54 ;VDC <30

עגלה

כלולה

אחריות :על כל החלקים  24חודשים או  3000שעות ,הראשון מביניהם

דולפין wAVE 100
מיועד לבריכות שאורכן  15-25מטר ומבטיח ניקוי איכותי ויעיל לבריכות ציבוריות כולל בריכות של בתי מלון ומועדוני ספורט .דולפין  WAVE 100מתאים
לכל סוגי הבריכות כולל בריכות עם כניסת חוף.
מערכת ניקוי ג'יירוסקופית ותוכנה מתקדמת מבטיחות סריקה מדויקת לכיסוי וניקוי שיטתי של הבריכה כולה  -רצפה ,קירות וקו-מים .מערכת סינון בעלת
יכולת קיבול גבוהה ואופציה לאיסוף מושלם של כל סוגי הלכלוך ,מחלקיקי אבק ועד לפסולת גסה .השימוש בדולפין מבטיח מים נקיים ,צלולים ואיכותיים.
מפרט :Dolphin WAVE 100
מחזור עבודה

 4/6/8שעות

אורך כבל

 30מטר

סביבול

למניעת פיתולי הכבל

סינון

אופציות סינון ללכלוך עדין וגס

מברשות משולבות

מתאימות לכל סוגי הבריכות

שלט רחוק

התאמת פרמטרים ותוכניות ניקוי ,הפעלה ידנית

משקל

 12ק"ג

עוצמת שאיבה

 17מטר מעוקב בשעה

מתח יחידת הנעה

VDC 27

ספק כח  -ממותג

מתח יציאה  ;IP 54 ;VDC <30חיווי שק סינון מלא

עגלה

כלולה

אחריות :על כל החלקים  24חודשים או  3000שעות ,הראשון מביניהם

דולפין 2X2 PRO GYRO
מיועד לבריכות שאורכן  33מטר .רובוט רב עוצמה זה משלב ומכיל את האנרגיה והיכולות של שני רובוטים בו-זמנית .דולפין  2X2מבצע פעולה כפולה של
הברשה ,שאיבה ואיסוף לכלוך .בעזרת מערכת ג'יירוסקופית ותוכנה מתקדמת מגיע הדולפין לכל פינה ומנקה באופן שיטתי ויסודי את הבריכה כולה.
דולפין  2x2הינו כוח כפול ,אשר מבטיח מים נקיים ,צלולים ואיכותיים ועומד בדרישות התובעניות של בריכות ציבוריות.

מפרט :Dolphin 2X2 PRO GYRO
מחזור עבודה

 4/6/8שעות

אורך כבל

 40מטר

סביבול

למניעת פיתולי הכבל

סינון

אופציות סינון ללכלוך עדין וגס

מברשות משולבות

מתאימות לכל סוגי הבריכה

שלט רחוק

התאמת פרמטרים ותוכניות ניקוי ,הפעלה ידנית

משקל

 20ק"ג

עוצמת שאיבה

 32מטר מעוקב לשעה

מתח יחידת הנעה

 27וולט VDC

ספק כח  -ממותג

מתח יציאה  ;IP 54 ;VDC <30חיווי שק סינון מלא

עגלה

כלולה

אחריות :על כל החלקים  24חודשים או  3000שעות ,הראשון מביניהם

אפשרות הדגמה לכל המכשירים בתאום מראש וללא כל התחייבות
טלפון04-6598113 :

