Series
מיטרוניקס ,חלוצת הטכנולוגיה לפיתוח וייצור רובוטים
אלקטרוניים לניקוי בריכות שחייה ,מבטיחה ניקיון יסודי של
שטח הבריכה ,עמידה בכל תקני האיכות והבטיחות ,ותפעול
פשוט ,קל ונוח.
סדרת של מיטרוניקס ,מציבה את הסטנדרטים הגבוהים
ביותר של חדשנות טכנולוגית ,איכות בלתי מתפשרת ועוצמת
ניקיון ,לחוויית בריכה צלולה ,נקייה ,בטוחה ומרגיעה.

מומלץ לבריכות שאורכן עד  10מ' ולבריכות צרות .רובוט קטן וידידותי ,נוח לתפעול
ואחזקה ,בעל עוצמת ניקוי והברשה .הרובוט 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.
סביבול -
מערכת למניעת
פיתולי הכבל

מטפס ומנקה את
קירות הבריכה

אורך בריכה אידאלי

עד  10מטר

ניקוי קירות הבריכה

כן

גישה עילית למערכת הסינון

לא

מערכת סינון

פילטר בעל יכולת סינון גבוהה

סטנד

לא

* רובוט זה איננו מתאים לבריכות מצופות פסיפס או קרמיקה חלקה

מומלץ לבריכות שאורכן עד  12מ’ Dolphin M400 .הוא רובוט חדשני בעל יכולות
מתקדמות ,נוח לתפעול ולתחזוקה ,מברשת אקטיבית ייחודית בתחתית הרובוט
מסתובבת במהירות כפולה ומסירה מרבצי חיידקים ואצות .שני מנועים מעצימים
את יכולת התמרון של הדולפין בבריכה .הדולפין מנקה בשיטתיות וביסודיות את
הבריכה כולה  -ריצפה ,קירות וקו מים .כולל ניווט ידני של הרובוט בבריכה באמצעות
אפליקציית  MyDolphinTMדרך כל מכשיר תומך תקשורת .Bluetooth

מערכת דינאמית
דו מנועית

סביבול -
מערכת למניעת
פיתולי הכבל

טיימר שבועי

מערכת ניווט
ג'יירוסקופית

MyDolphinTM

אפליקצייה לשליטה
ידנית מלאה

מומלץ לבריכות שאורכן עד  15מ’ Dolphin M500 .הוא רובוט חדשני עם מגוון יכולות ואפשרויות למתן
מענה על כל צורך .מברשת אקטיבית ייחודית בתחתית הרובוט מסתובבת במהירות כפולה ומסירה מרבצי
חיידקים ואצות 2 ,מנועים מעצימים את יכולת התמרון של הדולפין בבריכה Dolphin M500 .מצוייד בשלט
רחוק המאפשר התאמת פרמטרים ותוכניות ניקיון ייחודיות על פי בחירתך .מנגנון חיווי פילטר מלא 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 M500 .כולל את
אפליקציית  ,MyDolphinTMהמאפשרת שליטה ידנית מלאה ותכנות הרובוט דרך הסמארטפון.
מערכת דינאמית
דו מנועית

סביבול -
מערכת למניעת
פיתולי הכבל

טיימר שבועי

מערכת ניווט
ג'יירוסקופית

MyDolphinTM

אפליקצייה לשליטה
ידנית מלאה
ותכנות הרובוט דרך
הסמארטפון

מברשת אקטיבית
המסתובבת פי שניים
ממהירות הרובוט,
ומקרצפת את הרצפה,
הקירות וקו המים

שלט רחוק
לשליטה ידנית
מלאה

מברשת אקטיבית
המסתובבת פי שניים
ממהירות הרובוט,
ומקרצפת את הרצפה,
הקירות וקו המים
בורר זמן
מחזור עבודה

אורך בריכה אידאלי

עד  12מטר

אורך בריכה אידאלי

עד  15מטר

ניקוי קירות הבריכה

כן

ניקוי קירות הבריכה

כן

גישה עילית למערכת הסינון

כן

גישה עילית למערכת הסינון

כן

מערכת סינון

פילטר בעל רמת צפיפות גבוהה של  35מיקרון

מערכת סינון

פילטר עם  2רמות סינון לאיסוף לכלוך גס ועדין

עגלה לשינוע ואחסון

כן

עגלה לשינוע ואחסון

כן

Series

חוויית בריכה צלולה ונקייה
•מערכת סינון יעילה וקלה לשימוש ,לאיסוף לכלוך גס ועדין כאחד
•מברשת אקטיבית לקרצוף הרצפה ,הקירות וקו המים מאצות וחיידקים

Exceptional Experience
מיטרוניקס  -חווית בריכה צלולה ונקייה

Series

תפעול פשוט וללא מאמץ
•פתיחה עילית נוחה לשליפה מהירה של מערכת הסינון
•אפליקציה מתקדמת לנוחות שימוש ושליטה במערכות הרובוט

חופש ושלווה
מפרט טכני
עד  10מטר

עד  12מטר

עד  15מטר

אורך בריכה אידאלי

 3שעות

 2.5שעות

 1.5/2.5/3.5שעות

רצפה וקירות

רצפה ,קירות וקו המים

רצפה ,קירות וקו המים

טיימר שבועי

לא

כן

כן

חיווי פילטר מלא

לא

לא

כן

שלט רחוק

לא

לא

שלט רחוק לשליטה ידנית

אפליקציית MyDolphinTM

לא

זמן מחזור עבודה

שטח ניקוי

MyDolphinTM

MyDolphinTM

אפליקצייה לשליטה ידנית

אפליקצייה לשליטה ידנית מלאה
ותכנות הרובוט דרך הסמארטפון

מערכת סינון

מיכל קארטרידג

פילטר בעל רמת צפיפות גבוהה
של  35מיקרון

פילטר בעל  2רמות סינון .מסנן את כל
סוגי הלכלוך ולוכד חלקיקי אבק

גישה למערכת סינון

פתיחה תחתית

פתיחה עילית נוחה ,לשליפה
מהירה של מערכת הסינון

פתיחה עילית נוחה ,לשליפה
מהירה של מערכת הסינון

עגלת שינוע ואחסון

לא

כן

כן

 24חודשים
או  3,000שעות ,הקודם מביניהם

 36חודשים
או  3,000שעות ,הקודם מביניהם

 36חודשים
או  3,000שעות ,הקודם מביניהם

תקופת אחריות
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•חברת מיטרוניקס – מובילה 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

