Piraya Automatic
Tæknilegar upplýsingar
• Snúningsburstar
• Sogkraftur: 48 m3/h, 800 l/min
• Hreinsigeta: 350 m2/h
• Sía: 105 mikron (standard)
Valmöguleikar: 50 eða 210 mikron
Sérstakir fylgihlutir, frárennslisslanga
• Þyngd: 15 kg
• Þyngd í vatni: 10 kg
• Breidd sugunnar: >630 mm
• Mál: bxl 630x410 mm
• Flotkapall: 40 m eða 25 m
• Þráðlaus fjarstýring
• Hraði: 0,2 m/s
• Vinnslurafmagn: 42 V
• Spenna: 400 V/3-fas
• Orkunotkun: 650 W

Einföld og
áhrifarík
hreinsun
á öllum
gerðum
sundlauga,
bæði inni
og úti.
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Pool Bottom Cleaner

Einföld og áhrifarík hreingerning
med Piraya botnsugu
Piraya botnssuga er mjög létt og einföld í notkun. Þrátt
fyrir það er hún ein af þeim virkustu á markaðinum.
Forritað vinnslukerfi hennar leiðir til þess að hún vinnur
hratt og örugglega. Hönnunin er einföld og sterkleg,
og ending vélarinnar er góð. Þessi einfalda hönnun
hefur í för með sér að vélin þarfnast lítils viðhalds.
Botnssugan er ekki orkufrek og hún er örugg í allri notkun.
Piraya botnssugan er búin hraðvirkum snúningsburstum
og sterkum sogkrafti sem gerir hana mjög öfluga í að
hreinsa óhreinindi sem safnast á sundlaugarbotninum.
Dæla vélarinnar er svo hraðvirk að 800 lítrar vatns fara
í gegnum fíngerða síuna á hverri mínútu.
Þrjú hjól vélarinnar auka lipurð og nákvæmni hennarog
gera hreingerningu með Piraya botnssugu svo einfalda
og kraftmikila.

Einföld, sterkleg
hönnun. Góð ending
og lítið viðhald.

Piraya botnssuga uppfyllir allar kröfur sem hægt er að gera til
slíkrar vélar. Hún er alveg sjálfvirk, en einnig er hægt að velja
þráðlausa fjarstýringu. Piraya botnssugan getur verið í gangi,
t.d. yfir nótt, án eftirlits, en slíkt leiðir til mikils tímasparnaðar.
Það tekur um það bil 45 mínútur að hreinsa sundlaug sem
er 25 x 12 metrar og það tekur innan við þrjár klukkustundir
að hreinsa stærri laugar, t.d. 50x25 metra.
Piraya botnssugan hentar jafn vel í ferhyrningslaga sundlaugum sem í hringlaga sundlaugum eða sundlaugum
með öðru lagi.

Program 1

Program 2

Fyrir feryrningslagaðar laugar

Fyrir hringlaga sundlaugar
eða laugar með öðru lagi.

Handhægur
vagn, auðvelt
að færa
botnssuguna
úr stað.

Einfalt að hreinsa burstana.

Létt í meðförum, aðeins 15 kíló
Hradvirkir snúningburastar og
mikil sogkraftur.

Hægt að nota sjálfvirkt
forrit eða þráðlausa
fjarstýringu

Sían opnast með
einu handtaki
fyrir skolun.

