WAVE 200 XL

מפרט טכני
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אורך בריכה אידיאלי

עד אורך  33מטר

מחזור עבודה

 1/2/3/4/5/6/7/8שעות

שטח כיסוי

רצפה בלבד

אורך הכבל

 35מטר

משקל

 24ק״ג

עוצמת השאיבה

 34מטר מעוקב לשעה

מערכת סינון

מערכת סינון ספירלית בעלת שתי שכבות

מברשות

מברשת אקטיבית דו כיוונית

מערכת ממשק-משתמש
אינטראקטיבית

צג פיקוד לתכנות ותמיכת טכנאי

תכנית סריקה

אפשרויות סריקה מגוונות

עגלה

עגלה רב שימושית עם גולל אוטומטי
לשחרור הכבל

אחריות

 24חודשים ,או עד  3,000שעות עבודה

אודות מיטרוניקס

98
3
-1

Since

מיטרוניקס החברה שמאחורי מנקה הבריכה מסוג דולפין מובילה את תעשיית מנקי
הבריכות בעולם למעלה מ–  30שנה.
קובעת סטנדרטים חדשים ,טכנולוגיה חדשנית ,עיצוב ואמינות בתחום הבריכה.
אנו שואפים להפוך את בעלי הבריכה וחייהם של המשתמשים קלים ומהנים יותר.
המטרה שלנו :לאפשר חוויה יוצאת דופן של בריכה נקייה ,בטוחה ומרגיעה.

למידע נוסף04-6598113 :

7/28/16 11:01 AM

www.maytronics.co.il

רובוטים לבריכות ציבוריות
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שרותי תמיכה ותיקון:
•תכנית מיוחדת לטכנאים ולמפעילי בריכות ,המאפשרת קריאת תקלות ואבחון בזמן אמת.
•טיפול מונע על שפת הבריכה בתקופת האחריות על ידי צוות מקצועי של מיטרוניקס.

סדרת ה ,WAVE -הרובוטים מבית מיטרוניקס ,שם המבטיח איכות וביצועים
מעולים בניקיון בריכות ציבוריות
דולפין  WAVE 200 XLהינו רובוט מקצועי ,המבטיח בריכה נקייה וצלולה בעלות-תועלת מירבית.
מתוכנן לעבודה יומיומית מאומצת ומספק תוצאות אמינות ומעולות.
מיועד לבריכות בינוניות ,צורתיות ובעלות מגוון חיפויים ,שאורכן עד  33מטר.
ה WAVE 200 XL -נותן פתרון כולל למספר בריכות במתחם אחד.

דולפין  WAVE 200 XLמבטיח מי בריכה נקיים וצלולים

•מיטרוניקס מציעה אפשרות להרחבת תקופת האחריות  -עד חמש שנים מיום הרכישה .לפרטים צור קשר עם מחלקת השירות.

שלט רחוק
לשליטה ידנית

מערכת ניווט לסריקה מדויקת
באמצעות ג’יירוסקופ

מברשת ספירלית דו כיוונית

מערכת ממשק-משתמש
אינטראקטיבית ()MMI

תכונות ויתרונות:
•סורק באופן שיטתי ויעיל “קו עוקב לקו”:
 מנקה את הבריכה בקווים ישרים באמצעות תכנית סריקה שיטתית. תוכנה לומדת המתאימה את תכנית הניקיון למגוון סוגי בריכות.•ארבע תכניות סריקה  -אפשרות בחירת תכניות ניקיון לארבע בריכות שונות.
•שליטה ידנית באמצעות שלט רחוק.

עגלה רב שימושית לנשיאה ואחסון

גולל אוטומטי לשחרור הכבל

סריקת “קו עוקב לקו”

מערכת סינון ספירלית בעלת
שתי שכבות סינון

•מערכת ניווט לסריקה מדויקת באמצעות ג’יירוסקופ ומצפן ,לכיסוי מושלם של כל פינות הבריכה.
•מערכת סינון ספירלית ייחודית בעלת שתי שכבות סינון ,מפרידה באופן סימולטני בין לכלוך גס ועדין
ומונעת את סתימת המסנן.
•מערכת הברשה אקטיבית בתחתית הרובוט:
 מברשת ספירלית דו כיוונית לאיסוף הלכלוך לכיוון מרכז השאיבה.ארבע מברשות קשיחות בצדי הרובוט ,מקרצפות באופן אינטנסיבי את צדי הקירות ופינות הבריכה ,מבטיח הסרהמוחלטת של אצות ובקטריות.
•מערכת התחמקות ממכשולים  -מאתרת באופן אוטומטי מכשולים בבריכה ומפחיתה משמעותית התערבות
של מפעיל הבריכה.
•מערכת ממשק-משתמש אינטראקטיבית ( - )MMIמאפשרת שליטה ,בקרה ובחירת תכניות ניקיון:
 הכנסה אוטומטית של הרובוט לבריכה בלחיצת כפתור (.)Pool תצוגה של מגוון התכניות על מסך .LCD•חיווי מערכת סינון סתומה.
•אפשרות השהיית הפעלה על פי בחירה.
•עגלה רב שימושית לנשיאה ואחסון הרובוט ,מאובזרת בגולל אוטומטי ייחודי המשחרר את הכבל לפי הצורך
ומונע פיתולים מיותרים.
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