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Biyolojik/Doğal Havuz Trendi 

• Havuz endüstrisinde yeni trend 

• Çevre ve sağlığa yararları ana etkenlerdir.   

• Doğal Havuzlar temiz ve kimyasal olmayan bir ortamda yüzme imkanı sunar. 

• Kimyasalların fonksiyonlarını mikro organizmalar ve plantlar üstlenir.   
   Kimyasalsız tamamen biyolojik  

• Temel olarak  
  İki tip Bio havuz vardır:  

• Doğal Havuz 

• Bio Havuz 



BIO Piyasası – Havuz Tipi 

BIO Havuzlar Doğal Havuzlar 



BIO Havuzlar 

• Görüntü olarak yeraltı havuzlarına benzerler 

• Filtreler çok katmanlı kum filtresi ve fosfor 
ile yosun gelişmesinden korur.  



Doğal Havuzlar 

 Skimmer 

Ayırma Duvarı 

Pompa+UV 
Yüzme Alanı 

Yenlinlenme Alanı 

Yenilenme Alanı: 
Filtrasyon kum katmanları ve özel plantlar ile 
yapılır.  

 



Bio Pazarı 

• Dünyada 50.000’in üzerinde Bio Havuz inşa edilmiştir.   

• Yılda yaklaşık 2000 adet yeni Bio Havuz inşa edilmektedir.   

• Belirlenmiş profesyonel bayiler 

• Pazar etkili temizlik çözümleri  
aramaktadır.   
 



Maytronics Uzman Ürününü Sunmaktan Onur 
Duyar: 

BIO-S ROBOT 



BIO-S’in Yapısı 

• Temiz ve yeşil havuz şartları 
için kullanılır.  

• Vakum hortumu dışarıda bir 
pompa ve filtreye bağlantı 
yapılır.  

 

 

Vakum modu:  

3 Cins 

filtrasyon 

sistemi 

• Suyu temiz havuzları 
temizlemek için kullanılır.  

• Üç cins filtre: 
• Ultra temiz kartuş 

• İki cins ağ filtre 

 

Filtre modu: 



BIO-S Package 

    

Özel PVC 

Vakum Kiti 
3 Cins filtrasyon 

Supreme M5 
Özellikleri 

Aktif Fırça 

Haftalık Programlayıcı Gyro 



Dijital Haftalık Programlamalı Güç Ünitesi 

•Dijital aç – kapat güç ünitesi 100-250V voltaj değişimlerine otomatik adapte olur.  

•Hafif – 1.8 kg 

•Haftalık Programlama: Hergün / 2 günde bir/ 3 günde bir 

•Dolu Filtre Göstergesi  

•Gecikmeli başlangıç 

 

 



 BIO-S Uzaktan Kumanda ile Programlama 



Bayi Düzeyinde Servis Verilebilen Motor Ünitesi 

•Bayi düzeyinde servis verilebilir havuz süpürgesi   

•Garanti dışında düşük maliyetli servis 

•Bayi düzeyinde servis verilebilir motor ünitesi  
basit kilit mekanizmasıyla motor ve ana kartı kolayca çıkarma ve tekrar 
birleştme 

•Servis süresi ve maliyetini düşürür.  

•Patentli dizayn – basit iç bileşenler 

•Özel arıza tanımlama aletleri  

•İkili sızdırmazlık içeren Motor ünitesi kutusu  

•Dönmeyi engelleyen motor ünitesi yuvası  
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Dolphin BIO-S Özellikleri 

Taşıma ve depolama için araba 

Ağırlık – 10.5 Kg 

BIO-S özel PVC fırçalar 

Haftalık programlama, dolu filtre göstergesi, güç 
ünitesi üzerinden gecikmeli başlangıç 

Çoklu hareket motoru 

Fırçalar hariç 24 ay garanti 

GYRO ile yön buma 

Uzunluğu 15m’ye kadar olan havuzlarda 
önerilir 

Kablo uzunluğu– 18 m 

Çevrim süresi– 2/3/4 hr 

Üçlü aktif fırçalama – patentli ekstra robottan 
2 kat hızlı hareket eden aktif fırça 

Filtrelere üstten kolay ulaşım 

Tüm boyutlardaki pislikler için üçlü filtrasyon 

Bayi düzeyinde tamir edilebilir ve kolay 
bakım 

Fır döndü – kablonun karışmasını ve 
gerilmesini engeller 

Vakum kiti ayrıca sipariş 
verilebilir.  



BIO-S Avantajları 

• Maksimum hijyen  

BİO-S üçlü aktif fırçaları ile etkili ve başarılı ovalama ve fırçalama sistemi 

 Filtrasyon  

Üçlü filtrasyon sistemi 

• Havuzu dolaşma 

Özel tarama algoritması ve Gyro sistemi ile Bio havuzun zor koşullarında yüksek 

performans 

• Özellikler 

Üstten ulaşım / Haftalık programlama / birlikte çalıştırma opsiyonu (filtrasyon ile) / 

vakumsuz  Bio-S tüm havuz koşullarına uygundur. 

 

 



15   



Teşekkürler! 


