
VORTEX™ PRO 4WD

RV 5470

Максимальна потужність 
очищення з колісною 
формулою 4 x 4.

Ефективна система вилучення із води.
Технологія Lift System забезпечує вилучення робота RV 5400 з басейну 

одним рухом за рахунок потужного струменя, що виходить ззаду.

Ефективне циклон. всмоктування із постійною потужністю.
Це перші роботи для очищення басейну за принципом циклонічного 
всмоктування та розроблені інженерами компанії Zodiac®. Технологія 
циклонічного всмоктування полягає у створенні всередині фільтра надпотужного 
вихору, який утримує сміття у зваженому стані. Таким чином знижується 
засмічення фільтра та забезпечується ефективне очищення.

Всюдихідний робот
Робот RV 5400 обладнаний чотирма провідними колесами і тому може легко 
долати всілякі перешкоди, надійно зчіпляється з поверхнями та адаптується 
до будь-якого типу покриття.

РОБОТИ-ОЧИСНИКИ



СТАНДАРТНІ ЕЛЕМЕНТИ

ДЛЯ ЯКИХ БАСЕЙНІВ?ХАРАКТЕРИСТИКИ

Додаткове приладдя :

- корпус фільтра надтонкого очищення 60 μ;

- корпус фільтра для очищення від великих відходів 200 μ;

- корпус фільтра для очищення від дрібних відходів 100 μ;

- захисна кришка.

 Пересувний 
блок

Кошик фільтра (100µ) 

Проста в обслуговуванні 
та з великим обсягом

(5 літрів)

Блок керування 
Попередньо 

запрограмований

Електричний робот-очисник, який очищає басейн автономно, без 
підключення до системи фільтрації. Він просто підключений до мережі та ловить 
сміття власним кошиком фільтра.
Обладнаний справжнім штучним інтелектом, він може очистити кожен кут 
басейну, стіни та ватерлінію.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Кількість двигунів 3

Розміри
(Д x Ш xВ)

43 x 48 x 27 см

Вага 9,5 кг

Цикли очищення 1,5 ч (тiльки пол) / 

2,5 ч (Пол/Стіни/ Ватерлінія)

Площа фільтрації  1180 см2 / 100µ

Ширина очищення 25 см

Довжина кабелю 18 м

Система приводу Привід 4 колеса

Передача Зубчата передача

Безпека

Система панелей, захист 
надводних частин, 
електронний запобіжник 
електродвигуна

3

1   Приватні заглиблені та 
наземні басейни з 
жорсткими стінками

2   Усі форми басейнів

3   Усі типи полу

4   Розміри до 12 X 6 м

5   Чистить підлогу, стінки 
та ватерлінію

Пристрій Swivel
Кабель, що виключає 
можливість заплутування

Контакт + Щітки
Ефективне очищення на всіх 
типах поверхонь та легше 
очищення ватерлінії

Індикатор заповнення 
фільтра
Показує коли потрібно 
очистити фільтр

Інтегровані програми 
управління
Доступні 7-денні програмні 
цикли

ГАРАНТІЇ

РОКИ




