
OV 5200

MOC NAPĘDU  
4X4

Napęd 4 x 4 umożliwia odkurzaczowi OV 5200 sprawne poruszanie się w 
najbardziej wymagających basenach. Z łatwością pokonuje wszystkie 
przeszkody i adoptuje się do każdej czyszczonej powierzchni.

2 DOSTOSOWANY DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI

Odkurzacz OV 5200 gwarantuje bezproblemową pracę, bez kłopotów z 
zatykaniem się dysz wlotowych. Urządzenie wyposażono w szeroką szczelinę  
wlotową oraz 5-litrowy pojemnik na zanieczyszczenia. Dzięki takiej 
konstrukcji zbierane są zanieczyszczenia wszystkich rozmiarów, znajdujące się 
w basenie.

3  DUŻA WYDAJNOŚĆ ZBIERANIA ZANIECZYSZCZEŃ

Opatentowany system zasysania cyklonowego umożliwia pracę urządzenia z 
taką samą, dużą mocą, przez cały czas trwania cyklu. Zanieczyszczenia 
utrzymywane są w stanie zawieszenia wewnątrz zbiornika. Taki system 
przeciwdziała zatykaniu filtra przez zanieczyszczenia, a więc gwarantuje, ze 
wydajność czyszczenia nie ulegnie zmianie. 

1  EFEKTYWNE ZASYSANIE ZANIECZYSZCZEŃ

VORTEX™ 4 WD

 ODKURZACZE 
AUTOMATYCZNE  



Urządzenie w pełni automatyczne, automatyczny odkurzacz basenowy nie wymaga 
podłączenia do systemu filtracji basenu. Zbiera zanieczyszczenia do własnej kasety 
filtracyjnej. 
Wyposażony w system sztucznej inteligencji, dociera do każdego kąta basenu, czyści ściany i 
linię wody. 

www.astralpool.pl

GWARANCJA
2 LATA 

Wskaźnik zapełnienia filtra 
Wskazuję konieczność 
opróżnienia zbiornika

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DOSTĘPNE AKCESORIA 

filtr bardzo drobnych zanieczyszczeń, filtr drobnych 
zanieczyszczeń, filtr zgrubny, przykrycie ochronne

WózekZasilacz- 
jednostka sterująca

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ilość silników 3

Wymiary (W x D x 
H) 43 x 48 x 27 cm

Waga odkurzacza 9,5 kg

Cykle czyszczenia 1.5 hrs (fl oor only) 
2.5 hrs (fl oor / walls / water line)

Powierzchnia filtra 1180 cm2 / 100 microns

Szerokość czyszczenia 24.5 cm

Długość kabla 18 m

Napęd 4 x 4

Rodzaj przekładni Koła zębate

Bezpieczeństwo
Beach system, zabezpieczenie 
out-of-water,  elektroniczne 
zabezpieczenie silnika

Kaseta filtra
 łatwy dostęp i duża 

pojemność (5 litrów)

DO JAKICH BASENÓW?

1   BASENU ZAGŁĘBIONE I NAZIEMNE  

O PROSTYCH ŚCIANACH

2   WSZYSTKIE KSZTAŁTY BASENÓW

3 WSZYSTKIE KSZTAŁTY DNA

4   WSZYTSKIE POWIERZCHNIE

5   WYMIARY DO 12 X 6 M

6   CZYSZCZENIE DNA, ŚCIAN I LINI WODY

RCS Paris 395 068 679 - © Photo Credits: ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license




