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Doporu�ená velikost 
bazénu  

do 60 m2 do 80 m2 
do 80 m2  

s nastavením 
velikosti bazénu 

do 100 m2  
s nastavením 

velikosti bazénu 

Délka plovoucího kabelu 17 m 18 m  18 m  20 m  

Opakovan� použitelný 
filtr 

20 mikron� 20 mikron� 20 mikron� 20 mikron� 

�istí st�ny až k hladin� NE (�istí st�ny do 
výše 30 cm) ANO 

ANO, nastavení 
frekvence �išt�ní 

st�n a dna 

ANO, nastavení 
frekvence �išt�ní 

st�n a dna 

Délka �istícího cyklu 3h 3h 1,5h / 2h 1h / 2h / 3h 

Vozík s uchycením 
kabelu 

- ANO ANO ANO 

Inteligentní AQUA 
SMART® systém 

- - ANO ANO 

Programovatelná �ídící 
jednotka 

- - 3 parametry 7 parametr� 

Dálkový ovlada� - - ANO ANO 

Ukazatel plnosti filtru - - ANO ANO 

24V motor pro pohyb 1 motor 1 motor 1 motor 2 motory 

 
 
 

P�ednosti automatických vysava�� Aquabot 
 

� Jedná se výrobky sv�tového lídra v oboru. Výroba a vývoj probíhá již od roku 1980.  
 
� Opakovan� použitelný filtr s hustotou až 2 mikron�. (nejjemn�jší filtr na trhu) 
 



� �istí bazény všech tvar�. (i základní model Mouse vy�istí nejen �tvercové a obdélníkové bazény, 
ale i kruhové, ledvinky atd…) 

 
� �istí bazény všech povrch� – speciální PVA (polyvinylalkohol) kartá�e pro foliové, 

laminátové, keramické bazény a další. 
 
� Systém E-Z SWIVEL proti zamotání plovoucího kabelu. 

 
� Hnací motor - kompaktní motor 24V bez kartá�k�. Žádná vým�na kartá�k�, delší doba 

upot�ebitelnosti. (jiné motory jsou vybaveny kartá�i, které musí být po dvou letech vym�n�ny) 
 
� Motor �erpadla - kompaktní motor 24V bez kartá�k�. Žádná vým�na kartá�k�, delší doba 

upot�ebitelnosti. (ostatní  motory �erpadel jsou vybaveny kartá�ky) 
 
� Odd�lený hnací motor a motor �erpadla. (vým�nu komponent� lze provád�t odd�len� = 

nákladov� efektivní servis, ostatní vysava�e mají motory umíst�né na spole�né h�ídeli) 
 

� Patentovaný AQUA SMART systém – díky programovatelné �ídící jednotce 
s inteligentním algoritmem zajistí:  (u model� BRAVO a VIVA, nastavení až 7 parametr�) 
a) rychlé �išt�ní (1h / 1,5h / 2h / 3h cyklus) 
b) úsporu energie (kratší cyklus, systematické �ist�ní bez prodlev kv�li zm�n� sm�ru) 
c) prodloužení životnosti (kratší cyklus = menší opot�ebení vysava�e) 
d) d�kladné �išt�ní celého bazénu až po vodní linku (systematické �išt�ní s nastavením 

frekvence �išt�ní st�n a dna, kontrolka propustnosti filtru) 
 

� Dálkové rádiové �ízení - p�ístroj m�že být dálkovým ovládáním �ízen do t�ch míst bazénu, 
které vyžadují dodate�né �išt�ní. (u model� BRAVO a VIVA) 

 
 

Výhody použití vysava�� 
 

� �isticí kartá�e set�ou a vy�istí dno bazénu i mastnotu a ne�istoty usazené na st�nách bazénu 
� p�efiltruje 17.000 litr� vody za hodinu 
� vysoce jemný filtr zachytí zárodky �as a mikroorganism� 
� jisk�iv� �istá voda s menší kazivostí 
� nižší spot�eba bazénové chemie, zvlášt� chloru 
� vyšší kvalita vody, vhodné pro osoby s citlivou pokožkou 
� nižší zatížení ne�istotami pro pískovou filtraci 

 
 

Další informace o produktech jsou k dispozici na www.aquatron.us  


