
B A Z É N O V É  V Y S AVA Č E

Supreme
DOLPHIN

M5 GYRO 

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME M5 
GYRO je určen pro bazény o velikosti do 15 m. Dolphin automaticky 
setře,vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Vysoce výkonný 
jemný filtr přefiltruje 17 m3/h vody. Tímto zařízením odstraníte 
nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší 
spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací 
schopností, což mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit takový 
čestící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. 
Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny.  Zařízení 
je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu 
a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 
čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je nutné  
k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush (za příplatek).

DOLPHIN Supreme m5 GYRO

Výhody:
• Vyčistí dno i vodní linii
• Nové dálkové ovládání ( menu bez text, instruktáž pouze pomocí 

ikon a obrázků)
• Nový způsob filtrace – nečistoty jsou zachycovány do filtračních 

vložek, což přináší jednodušší údržbu
• Snadný a pohodlný přístup k filtračním vložkám a to rozevřením  

vysavače nahoře 
• Nízké napětí zabezpečuje minimální spotřebu elektrické energie
• Vysavač má navíc osazen aktivní čistící kartáč – zajistí efektivní 

čištění bazénu
• Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním  

a automatickou motorovou ochranou před přetížením
• Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje 

víření nečistot, což přispívá k dokonalému čištění dna bazénu

• Nový transformátor
• Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
• Nový navigační systém GyrOSkOp pomocí kterého čistí vysavač 

dno efektivněji

Teoretická rychlost pohybu 900 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 350 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 380 mm

Přefiltrovaný objem vody 17 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 11 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 18 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Optimální pracovní teplota vody 18 – 32 °C

Doba čistícího cyklu 1,5 -2,5 - 3,5 hod

Filtrační schopnost 50 / 100 µm

Dálkové ovládání / vozík ANO / ANO 

Kartáče: Combi

Technické údaje:

Swivel

Gyroskop

Dálkové ovládání

Aktivní čistící kartáč

Skenování

2 typy filtrů

Transformátor s indikací 
plného filtru


