
Ještě nikdy žádný čistič vody nedokázal víc

Elektrický
čistící robot

Dovozce pro Českou republiku Vágner Pool s.r.o.

Vortex™ 3 je vyroben ve Francii firmou ZODIAC, číslo
jedna na trhu s automatickými bazénovými čističi.
To je Vaše jistota při investici do přístroje, který byl
navržen, vyroben a testován s největší péčí.

JISTOTA KVALITY ZODIAC
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Pro super čistý bazén

ÚHEL MOTORU JE ROZHODUJÍCÍM FAKTOREM
Vortex 3 je zdaleka nejinteligentněji navrhnutým bazénovým robotem. Technici Zodiacu byli
za své úsilí odměněni 15 patenty.
Díky výměně pozic motoru čerpadla a hydraulického toku, naši technici byli úspěšní ve
vytvoření prvního robotu na čištění bazénů založeného na technologii Vortex.
Vortex efekt vytváří silný vír uvnitř filtru. Nečistoty zůstávají ve filtrační komoře a zabraňují
tak jeho ucpání.

VYSOCE VÝKONNÝ A PRAKTICKÝ

Širší otevřené sání vhodné
pro všechny nečistoty

Vysokorychlostní rotující
čistící kartáče

Madlo pro jednoduchou
manipulaci

Velkokapacitní filtrační
komora

Pro jaký typ bazénu

je Vortex vhodný?

Vyčistí každý bazén o maxi-
málních rozměrech 12 x 6 m

Pro všechny tvary bazénového dna:

Pro všechny tvary bazénů:

obdélníkový oválný

kruhový libovolný
tvar

rovné pomalu
klesající 

více-
úrovňové

tvar
diamantu

Pro všechny typy povrchů:
dlaždičky, mozaika, fólie,

laminát, polypropylen,
beton, nerez

TECHNICKÉ PARAMETRY

Filtrační kapacita: 100 mic
Průtok čerpadla: 16 m3/hod

Operační napětí robota: 30 V DC
Příkon: 150 W

Délka kabelu: 18 m

ČISTÍCÍ PROGRAMY

Pouze dno: 1, 5 hod
Dno, stěny, vodní linka: 2,5 hod

Vortex™ 3 je dodáván
s transportním vozíkem,

ovládacím panelem a kabelem.

VÝSLEDEK: konstantní síla a sání skrze celý čistící cyklus

Tato unikátní pozice motoru dovoluje vytvoření prvního bazénového robotu s uživatelsky
jednoduchou filtrační komorou. Nečistoty jsou shromažďovány v separátní komoře, která
se nachází v horní části zařízení. Vyprázdnění – pouze odjištěním západky.

Lehký tlak na logo 
Zodiac odjistí filtrační
zásobník

Otevření na jedno
odjištění

Jednoduché
vyčištění

VÝSLEDEK: rychlé a hygienické vyčištění filtrů

Vortex efekt filtrační komora

průtok vody
motor v 30° úhlu


