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JAAR

GARANTIE

Met uitzondering
van slijtdelen

EEN BLUETOOTH GECONNECTEERDE
ROBOT!
Reinigt de bodem,
wanden en waterlijn
met afstandsbediening

Mobiele applicatie om uw
robot te programmeren

Aanbevolen lengte van het zwembad: 15 m / 100 m3
Lengte van de kabel: 18 m
 Duur reinigingstijd: 1u30, 2u00 of 2u30
 Borstelen van de bodem, wanden en waterlijn
 Afstandsbediening
 Draaiend verbindingsstuk op elektrische kabel
 Filtratieniveau: 1 filter Top Access 3D



Inclusief karretje
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ELEKTRISCHE ROBOT

LABEL BLEU RC - BLUETOOTH

Controle van de filter

Doeltreffendheid en
snelheid

De Label Bleu RC is gebruiksvriendelijk en ontworpen voor
zwembaden tot een lengte van 15m.
Dankzij het uiterst performant besturingsalgoritme kan hij zich
aanpassen aan elk type bekleding en de bodem, de wanden en
de waterlijn van ieder zwembad probleemloos reinigen. Aanwijzing
van vol patroon. De afstandsbediening staat u toe op afstand het
apparaat te bedienen.

AquaSmart System
AquaSmart

System is een geavanceerde
software die met behulp van een algoritme
de optimale werkbreedte berekent zodat de robot het zwembad zo
efficiënt mogelijk reinigt.
Zijn ingenieus ontwerp maakt een kaart van letterlijk elk model
zwembad om het volledig schoon te maken en slijtage van de
robot te verminderen.

Bluetooth
Dankzij

het gebruik van een mobiele applicatie die u
gratis kunt downloaden op AppleStore of PlayStore
bestuurt u deze robot gemakkelijk via elk type SmartPhone.

De Gryo technologie
Gyro

is een intelligent navigatiesysteem dat ervoor
zorgt dat de zwembaden, bij elke cyclus, grondig
schoongemaakt worden.
De robot omzeilt elk obstakel zonder dat de elektrische kabel zich
verwikkeld.

Bodem

Bodem/Wanden

Waterlijn

Top Access

Maat van het
zwembad 15 m /
100 m²

Application mobile
pour piloter
votre robot

Reinigingscyclus
1u30, 2u00 of 2u30

Lengte kabel
18 m

2 Borstels

Aanzuiging

Betrouwbaarheid

De Label Bleu RC is voorzien van 2 motoren: een
motor voor de filtratie en een aandrijfmotor.
De Label Bleu RC is verkocht met 3 jaar garantie op
alle onderdelen.

Veiligheid :

De Label Bleu RC is gevoed door een laagspanningstransformator
(230 / 12Volts), voorzien van een schakelaar met automatische
uitschakeling, conform aan de Europese normen en garandeert de
veiligheid van de gebruiker. Na de reinigingscycli, stopt de robot
automatisch.
Hij is tevens voorzien van veiligheidssystemen ter zelfbescherming
voor zowel in als uit het water.
Als er geen water is, stopt de robot vanzelf na enkele seconden.
Indien de robot zich niet kan verplaatsen omdat hij gehinderd wordt
door een voorwerp, verandert hij van richting of stopt, indien nodig.
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Mechanische
reiniging
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Met uitzondering
van slijtdelen

Voor elk model zwembad
 Al

onze reinigingsrobots zijn voorzien van wielen en borstels uit PVA
voor een perfecte aanpassing aan elke oppervlakte, of het nu tegels,
een liner, een polyester kuip of spuitbeton is.
 Ze zorgen ook voor een
maximale hechting aan de
muren en allerlei hellingen.

Regelbare buizen
Hoe


exacter de instelling, hoe beter de zuigkracht
de verstelbare buisjes verbeteren de zuigkracht afhankelijk van
het type te reinigen vuil. Bij zwembaden vlakbij een strand of
in een zanderige omgeving
zullen de spuitmondjes naar
omlaag gericht worden om
alle zandkorreltjes op te
zuigen.

Aanzuigbuis, eenvoudig te regelen

De reiging in één cyclus

Karretje

JAAR

Intelligent
navigatiesysteem

Het RC model is ontworpen voor de reiniging
van de bodem en de hoeken van het zwembad,
in slechts 1u30, 2u00 of 2u30.
Filtratiepatronen: 1 set van 2 Top Access 3D.

Ingeschoven buisje, voor
lichte deeltjes

Uitgeschoven buis, voor
zware deeltjes
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Laat hem doen,
hij doet het werk voor u...

