
B A Z É N O V É  V Y S AVA Č E

2x2

DOLPHIN 2x2 PRO GyRO

DOLPHIN

Výhody:
• Stroj čistí nejen dno ale i stěny bazénu – u dětského bazénu, 

kde je malá hloubka, lze čištění stěn vypnout pomocí dálkového 
ovládání

• Efektivní způsob čištění – součástí je navigační systém 
GyROSkOP – pomocí, kterého čistí dno efektivněji 

• Nové dálkové ovládání – nový design, snadnější použití – 
instruktáž bez textu, pouze pomocí obrázků a ikon

• Kabel „s otočným čepem“, který zabraňuje zamotání kabelu  
– SWIVEL

• Nový mikroprocesor s vylepšeným softwarem
• Nový transformátor s indikací plného filtračního sáčku

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že dle vyhlášky č. 238/2011 
je nutné čistit nejen dno, ale i stěny bazénu. Citace z vyhlášky § 20:  
„ Přelivné žlábky, stěny  a dno bazénu musí být neporušené a snadno 
čistitelné a musí být mechanicky čištěny tak, aby byly trvale bez stop 
znečištění nebo nánosů řas…

Teoretická rychlost pohybu 900 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 700 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 760 mm

Přefiltrovaný objem vody 36 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 20 kg

Délka kabelu 40 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Optimální pracovní teplota vody 18 – 32 °C

Doba čistícího cyklu 4 - 6 - 8 hod

Filtrační schopnost 70 µm

Provozní hloubka 0,8 - 5 m

Detekce překážek ANO

Zabudovaný časovač ANO – s možností 
zpožděného startu

Samovypnutí ANO – po ukončení 
čistícího cyklu

Dálkové ovládání / vozík ANO / ANO

Technické údaje:

PRO GYRO

    Čištění dna, 
stěn a vodní linie

Chytrý systém 
scanování bazénu

Gyroskop –aktivní 
navigační systém

 Dálkové ovládání SwivelTransformátor s indikací 
plného sáčku

VHODNý PRO BAZéNY DO 50M

Uvedený typ vysavače pro 50 m bazény jsme již dodali na více než 
120 veřejných areálů v České a Slovenské Republice. Zajišťujeme 
rychlý záruční a pozáruční servis (do 24 hodin). V případě závady 
(záruční i pozáruční) zapůjčíme zdarma náhradní zařízení

Nabízíme Vám značku, která má na trhu zvuk, kompletní zajištění 
záručního i pozáručního servisu, zkušenosti s použitím DOLPHIN 
na všechny typy a povrchy bazénů. Vysavače Dolphin jsou 
nejprodávanějšími stroji v České Republice.


