ZODIAC,
světoznámý pro kvalitu a spolehlivost svých produktů v leteckém
a námořním sektoru. Nyní Zodiac přináší své znalosti i do bazénářského
sektoru a přináší vám široký výběr bazénů, automatických bazénových
čističů, systémů pro úpravu vody, vytápěcí systémy a odvlhčovací
jednotky pro bazény.

Elektrický čistící robot

Firma Zodiac podporovaná technologií Baracuda, znalostmi a kvalifikací,
vám přináší jistotu nejkvalitnějšího vybavení s dokonalým designem
a výkonností.
Opravdová garance efektivity a klidu mysli!

Inteligentně přizpůsobivý
čištění

Technické vlastnosti:

PRŮBĚH ČIŠTĚNÍ

Filtrační plocha: 3 400 cm2

Inteligentně přizpůsobivý čištění

• Počítačem řízené pohyby pro přesné čištění
v optimálním čase
• Vysoký sací výkon odstraní všechny druhy
nečistot
• Tři vysokovýkonné motory pro efektivní
a velmi rychlé čistící cykly

cybernaut NT™ reprezentuje průlom ve světě robotických čističů:
jeho revoluční technologie umožňuje přizpůsobit čištění jakémukoliv
bazénu. Výsledkem je perfektně čistý bazén.

Filtrační kapacita: 20 micronů
Čistící šířka: 43 cm
Čištěná plocha: 260 m2/hod
Výkon čerpadla: 20 m3/hod
Napětí řídící jednotky: 230 V/50 Hz
Napětí robota: 30 V DC
Příkon: 120 W
Rozměry robota (D x Š x V): 46 x 40 x 28 cm

Nepřekonatelná sací síla

Velikost balení (D x Š x V): 58 x 58 x 59 cm
Váha robota: 9,1 kg

TAJEMSTVÍ: ELEKTRONICKÁ INTELIGENCE

Váha balení: 21 kg

OVLÁDÁNÍ

Centrum výzkumu firmy Zodiac vyvinulo exkluzivní mikroprocesor, který v souladu
s velikostí a tvarem bazénu kontroluje pohyby cybernautu a automaticky kalkuluje
čas potřebný k vyčištění bazénu.

Certifikováno TUV Rheinland group

• Automatický režim nebo ručně ovládaný
režim pro čištění částí bazénu
• Výběr povrchů požadovaných k vyčištění:
možnosti „pouze dno“ nebo „dno a strany“
• Digitální displej s odpočítáváním zbývajícího
času čistícího procesu

SNADNÉ UŽÍVÁNÍ
Stačí jej naprogramovat pouze jednou, v paměti si udrží všechny charakteristiky
vašeho bazénu.
Vy jej pouze vložíte do vody, a on udělá zbytek:
záruka bezproblémového vyčištění a perfektně čistého bazénu.

Integrovaná kontrolní jednotka

Vytvořen pro maximální bezpečnost a pohodlí. cybernaut NT™ je nízkovoltážní
elektrický robot, který splňuje nejpřísnější bezpečnostní elektrické standardy.

EFEKTIVITA
transportní vozík

• Kartáče optimalizované pro hluboké čištění dna
stěn, bazénové linky i prostoru nad ní
• Velký 20 mic filtrační sáček zachytí i nejmenší
kousky nečistot
• Velmi široký čistící záběr (43 cm) sbírá více
nečistot s každým cyklem

kontrolní jednotka

cybernaut NT™
přívodní kabel

kabel

Perfektní čištění bazénu

cybernaut NT™ je dodáván kompletně
s transportním vozíkem, integrovanou
kontrolní jednotkou a kabelem.

VYZKOUŠEN A OSVĚDČEN
Čistí bazény:
až do rozměru 15 x 7 m s 17,5 m dlouhým kabelem
a 20 x 10 s 25 m dlouhým kabelem
Pro všechny tvary bazénů:
obdélníkový

oválný

kruhový

libovolný tvar

Pro všechny druhy dna:
rovné

pomalu
klesající

víceúrovňové

• Patentovaný pohybový systém Is-Track Systém®:
větší spolehlivost, větší přesnost
• Elektronická ochrana motoru v případě zastavení
nebo chodu mimo vodu
• „Deck“ systém: v případě vyjetí robota nad
hladinovou linku se automaticky vrátí do vody
• Dodávaný spolu s robustním vozíkem pro snadnější transport a skladování

diamantový
tvar

Pro všechny druhy povrchů:
dlaždičky, mozaika, fólie, laminát,
polypropylen, beton, nerez

Is-Track Systém® pohon

ZODIAC
JISTOTA KVALITY
cybernaut NT™ je vyroben ve Francii firmou
ZODIAC, předním světovým výrobcem
v automatických čističích bazénů.
Pro Vás zákazníka jistota, že investujete
do přístroje, který byl vyroben a designován s nejvyššími možnými standardy
kvality.

