
ALPHA iQ™ PRO

RA 6570 iQ

EFEKTYWNY 
I 

INTELIGENTNY

1 PERSONALIZOWANE CZYSZCZENIE 

Odkurzacze linii ALPHA iQ™  wyposażone są w nowoczesny system “Sensor Nav 
System™” rozpoznający konfigurację basenu i dostosowujący ruch robota w basenie 
oraz czas czyszczenia, do specyfiki konkretnego obiektu. Czujniki ciśnienia poprawiają 
dokładność wspinania się odkurzacza na ściany oraz jakość czyszczenia linii wody.

2   EFEKTYWNE ZASYSANIE ZANIECZYSZCZEŃ

Opatentowana funkcja zasysania cyklonowego umożliwia długotrwałe i optymalnie 
silne zbieranie zanieczyszczeń.  Urządzenie wyposażono w bardzo szeroką dyszę 
ssąca oraz w standardowym wyposażeniu, bardzo dokładny filtr zanieczyszczeń. 

3   ŁATWY W UŻYCIU

W odkurzaczach linii ALPHA iQ™  zainstalowano specjalnie zaprojektowany system 
obniżający wagę urządzenia podczas wyjmowania go z wody Lift System. 
Dodatkowo pokrywa filtra wykonana została z transparentnego tworzywa, co 
umożliwia pełną kontrolę ilości zanieczyszczeń zgromadzonych w kaseci filtra. 

4  INTUICYJNE STEROWANIE

Monitoring cyklu czyszczenia dzięki aplikacji iAquaLink™. Przy użyciu 
oprogramowania, możliwe jest również aktualizowanie oprogramowania , a tym 
samym funkcji czyszczenia odkurzaczy linii ALPHA iQ™ .

ODKURZACZE 
AUTOMATYCZNE
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STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

DO JAKICH BASENÓW ?CHARAKTERYSTYKA

• Uruchamianie i monitoring cyklu
• Zdalna kontrola
• Programowalny   7-dniowy cykl
• Lift System

OKNO W ZBIORNIKU NA 
ZANIECZYSZCZENIA - 
KONTROLA ZAPEŁNIENIA

CZUJNIK CIŚNIENIA

Poprawia efektywność wspinania 
się na ściany i  jakość czyszczenia 
linii wody.

IAQUALINK™ APP aplikacja na 
IOS 10  lub ANDROID 5.1 lub nowsze

1   BASENY ZAGŁĘBIONE I NAZIEMNE 
   O PROSTYCH ŚCIANACH

2   WSZYSTKIE KSZTAŁTY BASENÓW

3 WSZYSTKIE RODZAJE POWIERZCHNI 
     I UKSZTAŁTOWAŃ DNA

4   BASENY O WYMIARACH  12 x 6  

5    CZYSZCZENIE DNA, ŚCIAN I LINI WODY

Urządzenie w pełni autonomiczne, automatyczny odkurzacz basenowy nie wymaga 
podłączenia do systemu filtracji basenu. Zbiera zanieczyszczenia do własnej kasety 
filtracyjnej. Wyposażone w system sztucznej inteligencji, dociera do każdego kąta basenu, 
czyści ściany i linię wody.  Teraz z możliwością podłączenia do sieci WiFi i kontroli przy 
użyciu aplikacji na smartfona iAquaLink™ .

DOSTĘPNE AKCESORIA

4LATA*

GWARANCJA
* 3 lata + 1 dodatkowy rok pod warunkiem 

podłączenia odkurzacza do aplikacji w ciągu 6 
miesięcy od daty zakupu .

patrz szczegółowe warunki gwarancji  

Kaseta filtra
Bardzo  dokładny, sztywny 

filtr o dużej pojemności  
(5 litrów)

WózekZasilacz - jednostka sterująca

filtr bardzo drobnych zanieczyszczeń, filtr 
drobnych zanieczyszczeń, filtr zgrubny,  

przykrycie ochronne

Cykle czyszczenia 

Bezpieczeństwo

10 kg

1 180 cm2 / 60 µ

przekładnie

4-wheel drive

Beach system, out-of-
water safety, elektroniczny 
system zabezpieczenia silnika

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

43x48x27 cm
 (W x D x H)

Ilość silników 3

System napędu

Długość kabla

Szerokość czyszczenia

18 m

24,5 cm

Powierzchnia filtra

Napęd

Waga odkurzacza

Quick: szybkie czyszczenie (tylko 
dno) Smart: inteligentne 
dostosowanie do basenu
(dno, ściany i linia wody) 
Ultra: intensywne
(dno, ściany i linia wody)

www.zodiac.com

RCS Lyon 395 068 679 - © Crédits photos : ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license - WL98216

Fiche_ALPHA-iQ_6570_2019_EN.indd   2 02/09/2019   17:20




