Aspirador Dolphin Wave
Dolphin Wave pool cleaner
Sistemas compactos de dosificação e controlo
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Aspirador profissional para piscinas olímpicas e públicas. Equipado com um
sistema de navegação inteligente que assegura uma limpeza completa de
qualquer tipo de piscina. Sistema de escovagem activa formado por escovas
rotativas. Painel de controlo digital interactivo de última geração. Mecanismo
inteligente de manobra que permite uma fácil entrada e saída da piscina. Para
piscinas de até 25 m x 60 m.

Compact control and dosing systems
Professional pool cleaners for Olympic-size and public pools. Equipped with an
intelligent navigation system that ensures the complete cleaning of any type of
pool. Active brush system made up of rotating brushes. State-of-the-art interactive
digital control panel. Intelligent manoeuvring device that allows you to get it in
and out of the pool easily. For maximum 25 m x 60 m pools.

Características

Caracteristics

Recomendado para piscinas de até 60m de comprimento.

Recommended for pools up to 60 m (196.85 ft.) in legth.

EXPLORAÇAO:
• O sistema inteligente de navegação garante uma cobertura completa de todos
os tipos e formas de piscinas.
ESCOVAGEM:
• Sistema de escovagem activa com escovas rotativas desenhada especialmente
para escovar, esfregar e eliminar a sujidade do solo, rebordos e esquinas.
FILTRAÇÃO:
• Alta capacidade de filtração e grande potência de sucção de 40m3/h através das
bolsas de filtro exclusivas descartáveis de 50micras facilmente substituíveis.
• Acesso superior e simples às bolsas do filtro.
MMI:
• Um painel de controlo MMI fácil de utilizar, digital, interactivo e de tecnologia
de ponta que permite um controlo do tempo de ciclo, atraso programável, o
sistema de exploração (navegação lógica), o diagnóstico da função técnica e
dos parâmetros.
• Controlo remoto para uma manipulação manual.
• Mecanismo inteligente para manipular a entrada e saída da piscina com maior
facilidade.
SEGURANÇA:
• Segurança e fiabilidade: mecanismo de detecção de sobrecarga para sua
protecção, desenhado para um funcionamento seguro e duradouro com uma
baixa voltagem, de 38 volts.
RIGIDEZ:
• Desenho robusto e de alta resistência para cumprir com a dura necessidade
das piscinas públicas.
GARANTIA:
• Garantia total e completa de 2 anos.
• Manutenção simples junto da piscina.

SCANNING:
• Intelligent navigation system ensures complete coverage of every pool type
and shape.
BRUSHING:
• Active brushing system with rotating brushes specially designed to brush,
scrub and remove dirt from the pool floor, slopes, edges and corners.
FILTRATION:
• High filtration capacity and super suction power of 40 m3/hr, through two
unique 50 micron easy-to-replace disposable filter bags.
• Top user-friendly acces to the filter bags.
MMI (Man Machine Interface):
• An interactive state-of-the-art MMI digital user-friendly control panel enabling
full control of cycle time, operation delay, scanning system (navigation, logical),
diagnosis of technical function and parameters.
• Remote control for manual manoeuvring.
• Smart mechanism for manoeuvring entry and exit to and from the pool with the
utmost of ease.
SAFETY:
• Safety and reliability - overload-detection mechanism for protection, designed
for long-lasting, safe operation with a low voltage of 38 volts.
ROBUSTNESS:
• Robust, heavy-duty design to meet the tough demands of use in public pools.
WARRANTY:
• Full 2-year “bumper-to-bumper” warranty.
• User-friendly poolside maintenance.
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Aspirador Dolphin Wave
Dolphin Wave pool cleaner
Especificações Dolphin Wave
Dolphin Wave Specifications

Nível de sucção - Suction rate
Largura de sucção - Suction width
Comprimento do cabo - Calle length
Peso da unidade - Unit weight
Comprimento - length
Dimensões da unidade
Largura - wide
Unit dimensions
Altura - height
Voltagem principal - Main voltage

Código
Code
38914

40 m3/hr.
700 mm.
40 m.
25 kg.
700 mm.
580 mm.
300 mm.
230 VAC 50 Hz

Descrição
Description
Aspirador Dolphin Wave
Dolphin Wave pool cleaner

Reservamo-nos o direito de alterar total ou parcialmente as características dos nossos produtos ou o conteúdo deste documento sem aviso prévio.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

176 US gal/min
27.5 In.
131 ft.
55.1 Ibs.
27.5 In.
22.8 In.
11.8 In.
115 VAC 60 Hz

Emb.standard
Standard Packing

Peso Kg Standard
Standard Weight kg
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www.astralpool.com

