
Dolphin 2x2 



Giriş 
 

2X2 Pro gyro Nisan 2011’de piyasaya sürüldü 

Proje Hedefleri: 

• Kalite yükseltmek 

• Daha yüksek güvenilirlik 

• Performans arttırmak 
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2X2 Pro Gyro  Özellikleri       

                  

Havuz ölçüleri  33m uzunluğa kadar , 700 M², 5m derinlik 

Havuz kaplaması   Liner, seramik, metal, beton   

Çevrim süresi   4 , 6 , 8 saat       

Tarama tipleri   
Düzenli ( taban & duvar), ultra temiz, 
sadece taban, duvarlar     

Çizgisel hız   15 m/dak.       

Teorik dakikada temizlik 9.0 m²/dakika      

Kablo uzunluğu   40m      

Elektrik enerjisi   100 - 250 VAC 

Voltaj & Güç 29V , max 180W         

Vakum   34 m³/saat      

Filtre 70µ, 50µ 

Uygun olduğu 
standartlar   CE, ETL         

Ağırlık    Sadece robot – 25kg, toplam paket – 50kg   

Paket ölçüleri 84 x 52 x 80cm       

Motor koruması 
Hareket ve fan motorları yüksek yük 
ve düşük yük korumas    

Korumalar  Su dışı çalışma ve takılma korumaları   

Fırçasız motor 2 x fan motoru 

Hareket 2 x hareket motoru 

Güç ünitesi IP  53 

Uzaktan kumanda 
IP   

64           
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• Fırdöndü yüzer kablonun karışmasını ve gerilmesini 

engeller. 

 

 

 

• Garanti – tüm parçalar için 24 ay 
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Fırdöndü 



Güç ünitesi  

• Yeni dijital , tuşlu güç ünitesi 

• Dolu filtre göstergesi 

• Gecikme göstergesi 
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Uzaktan Kumanda 
 Yeni, kullanıcı ile dost yüksek frekanslı uzaktan kumanda 

 
Fonksiyon ayarları ve elle kullanım 

 

Elle kullanım 

Çevrim süresi 
1/3 çevrim süresi  4saat 

2/3 çevrim süresi 6saat – varsayılan ayar 

Tam çevrim 8 saat 

Gecikme  
Gecikmesiz başlama – Varsayılan ayar  

Kısa gecikme 1 saat 

Uzun gecikme 2saat 

Temizlik programları 
Taban ve duvarlar- 16 dakikada bir duvarlara tırmanır. 

Ultra temiz – yavaş hareket 

Sadece taban – Varsayılan  

Su hattı – her duvara tırmanma  
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Filtration - ultra fine + fine porosity filter bags 

   İki tip filtre torbası, 50&70 mic, büyük ve küçük pisliklerin hapsedilmesi için  
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Pislik toplama Çift yüzeyli filtrasyon 



Taşıma ve Depolama için Araba 

Araba üzerinde güç ünitesi için özel yuva 

Uzaktan kumanda için araba üzerinde özel yuva  

Kablonun kolaylıkla sarılabileceği özel tutamak 
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Havuz Yüzeyine Uygun Fırça Seçimi 

Yüzeylere uygun fırçalar: 

Wonder brush (sünger fırça) kaygan yüzeyler için  

PVC fırça kaygan olmayan pütürlü yüzeyler için  

Kombine fırça tüm yüzeylere uygundur.  
 
 
 
 

9 



Gyro & Tarama Sistemi 
Gyro teknolojisi ile tüm havuzu tam olarak yüksek tarama 
etkisi 
 

 

 

Havuzu tam olarak taramak için ikili hareket motoru 

 

 

Clever clean tanıma sistemi ile her tip havuzun şeklini 
tanıyarak tam tarama özelliği 
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Tarama örnekleri 

3hr 25X12m pool 6hr 33X20X20m shaped pool 
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Wave 300 XL 2x2 Pro Gyro Wave 200 XL 

50 m 33m  40m Ideal Havuz 
Uzunluğu 

43 m (141.1 ft) 40 m 35 m (114.8 ft) 
Kablo Uzunluğu 

1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saat 4,6,8 saat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saat 
Çevrim Süresi 

Sadece taban Taban, duvarlar ve su hattı Sadece taban 
Temizlik Bölgesi 

Crisscross (çapraz) , line by line (hat hat), 
maze (karmaşık), ve pools with obstacles 
(adalı havuzlar) 

Sadece maze (karmaşık), sadece taban ve 
su hattı  
 

Crisscross (çapraz) , line by line 
(hat hat), maze (karmaşık), ve 
pools with obstacles (adalı 
havuzlar) 

Temizlik Seçenekleri 

3 filtre torbası seçeneği:  50, 70 ve 150 
micron kolay takilabilen filtre  

2 filtre torbası seçeneği: 50 and 70 micron 

 

Aynı anda 3 farklı boyu tutabilen 
filtrasyon 50, 300 mikron ve ağ 
filtre  Filtrasyon 

Kablo makaralı araba Araba Kablo makaralı araba Araba 

2 Yıl 2 Yıl 2 Yıl Garanti 

Teknik destek ve programlama için kontrol 
paneli 

Yok Teknik destek ve programlama için 
kontrol paneli MMI 

Sadece elle kontrol için  Elle kullanım ve programlama için  Sadece elle kontrol için  
Uzaktan Kumanda 

Dolu filtre ve alarm uyarısı Dolu filtre ve alarm uyarısı 
 

Dolu filtre ve alarm uyarısı 
LED gösterge Işıkları 



Teşekkürler! 


