
جاروی رباتیک استخر
BWT یک شرکت اتریشی است که از تأمین کنندگان پیشتاز سیستم های تصفیه آب و استخر به شمار می رود و همچنین انواع جاروهای شارژی و 

رباتیک استخری را به بازار عرضه می کند. این شرکت در سال ١٩٩٠ تاسیس شده است و دارای چهار سایت اصلی تولید در اتریش، آلمان، فرانسه و 

سوئد و تعداد زیادی شرکت تابعه و وابسته می باشد. BWT، محصوالتش را به سراسر دنیا صادر می کند و در بیش از ٨٠ کشور، شرکای تجاری دارد.

The BWT world is made for you, and its robotic pool cleaners
.are designed with you in mind

.Don‘t hesitate, step into an exceptional world

MADE IN AUSTRIA



سایز استخر

نوع تمیزکاری

سیکل کاری تمیزکاری

نوع فیلتر

نوع برس

برس اضافی

سیسستم جهت یابی

ژیروسکوپ

ولتاژ کارکرد

برق مصرفی

پلتفرم

نرخ دبی مکش

طول کابل

قدرت مکش قابل تنظیم

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)

وزن

محل ذخیره تجهیزات جانبی

مناسب برای استخرهای تا طول ۱۰ متر (برای هر شکل و هر سطح پوششی استخر)

دیوار، کف و خط آب

۲ ساعت

4D ،میکروفیبر فوق ظریف

PVA ۴ برس

برس PVC ویبره دار

جهت یابی هوشمند

دارد

29V کمتر از

150W کمتر از

درایو دوگانه

19m3/h

۱۸ متر

دارد

۳۹٫۱ × ۴۶٫۹ × ۲۶٫۸ سانتی متر

11Kg

دارد

تمیز کردن خط آبتمیز کردن دیواره استخرتمیز کردن کفتمیز کردن دو جهته

کابل شناور ۱۸ متریبرس PVAسیکل تمیزکاری دو ساعتهدارای ژیروسکوپ

جهت یابی هوشمند

4D فیلتر

قدرت باال

۲ سال گارانتی
میراب آرین

مشخصات فنـی



BWT مزايای جاروی رباتيک

. قابلیت تمیز کردن کف، دیوار و همچنین جای خط آب در دیواره استخر
. عملکرد بهتر نسبت به مدلهای مشابه با دبی ۱۹ متر مكعب بر ساعت و قدرت مکش باال 

. سهولت در نظافت فيلترها با دارا بودن دو محفظه فیلتر کارتریج چهار طرفه با امکان دسترسی آسان از باالی ربات
. قدرت فوق العاده فیلتراسیون و حجم باالی دو محفظه فیلتر چهارطرفه با قابليت جذب  ذرات ریز به اندازه ۲ میکرون
. جریان باالتر مکش، نسبت به مدل های مشابه (این جارو مدت زمان جارو زدن استخر با سطحی به ابعاد ۸۰ متر مربع
     را در  زمان ۲ ساعت ميسر ساخته، در صورتی که در مدل های مشابه مدت زمان جارو کردن استخر ۳ ساعت می باشد)

. مجهز به سیستم هوشمند تشخیص ابعاد استخر (پروسسور هوشمند به کار رفته در این نسل از ربات امکان برنامه ریزی
    آنی و تمیز کردن تمامی قسمت های استخر را فراهم میسازد لذا در این مدل هیچ کنترل دستی وجود ندارد)

. عمر طوالنی قطعات متحرک به علت استفاده از متریال PVC با کیفیت به کاررفته در تسمه ها و چرخ ها
. افزایش طول عمر سيستم محرک به دليل مکانیزم ساده و مستحکم به کار رفته در سیستم انتقال قدرت موتور به چرخ ها
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