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Dolphin Supreme Ailesi  
 

Supreme M4 pro 

Supreme M3 
Supreme M5 

https://www.youtube.com/watch?v=d-_Fm2ags8o


Dolphin Supreme M3 – Özellikleri 

10m uzunluğa kadar havuzlar 
için tavsiye edilir 

 

Havuz tabanı  

ve köşelerini temizler 

(duvar temizliği garanti değil)  

Kablo uzunluğu 
18 m 

Çevrim süresi 3 hours 

Filtrasyon 

Kartuş filtre 

DIY kolay servis 
verilebilen dizayn 

Ağırlık – 8.5 kg 

24 ay tüm parçalar 
garanti altında 

3 

Kombine fırça tüm 
yüzeylere uyumludur 

Vakum – 17 m3/h 



M3’ün Swash’a Göre Avantajları 

- Köşe ve uygun 
havuzlarda duvar 
temizliği 

- Daha yüksek 
filtrasyon (70micron 
Swash, 50’nin altında 
M3 kartuş) 

- Daha hafif 
- Taşıyıcı ayaklı 
- M3 Fırça tipi 

kombine, Swash fırça 
tipi PVC 
 

  
 
 
 
 



12m uzunluğa kadar olan 
havuzlarda tavsiye edilir 

Kablo uzunluğu – 18 m +  

Çevrim süresi – 2.5saat 

Ekstra aktif fırça ile fırçalama 

Üstten kolay ulaşılabilir filtre 

Çoklu filtrasyon sistemi: ultra temiz, 
kullan at, ağ filtre 

DIY kolay servis verilebilen dizayn 

             Mydolphin temel uygulama 

                 elle kontrol: JOYSTICK & Tilt 

                 Links & info 

Haftalık program & Güç ünitesinde 
bluethooth Led  

Taşıma ve stok için arabası 

Weight – 11 Kg 

Vakum – 17 m3/h 

 Gyro 

36 ay tüm parçaları 

Supreme M4 pro Spec 



M4’ün 2001’e Göre Avantajları 

- Filtreye üstten kolay 
ulaşım 

- Daha yüksek 
filtrasyon ve üç farklı 
seçenek 

- Aktif fırçalama ile 
daha yüksek temizlik 

- Akıllı telefon ile 
uzaktan kumanda 

- Haftalık çalışma 
programı 

- Çift şaft ile daha 
yüksek manevra 
kabiliyeti 

- 3 yıl garanti  
 
 
 



15m uzunluğa kadar olan 
havuzlarda tavsiye edilir 

Kablo uzunluğu – 18 m +  

Çevrim süresi – 1.5/2.5/3.5 saat 

Ekstra aktif fırça ile fırçalama 

Üstten kolay ulaşılabilir filtre 

Çoklu filtrasyon sistemi: ultra temiz, 
kullan at, ağ filtre 

DIY kolay servis verilebilen dizayn 

Uzaktan kumanda ile otomatik ve elle 
kontrol sağlanabilir, temizlik programları 
ve değişkenleri ayarlanabilir 

Güç ünitesi üzerinde dolu filtre alarmı 

Taşıma ve stok için arabası 

Ağırlık – 11 Kg 

           Gyro 

Vakum – 17 m3/h 

36 ay tüm parçaları 

Supreme M5 Spec 



M5’in Dynamic Plus’a Göre Avantajları 

- Filtreye üstten kolay 
ulaşım 

- Daha yüksek 
filtrasyon ve üç farklı 
seçenek 

- Aktif fırça ile daha 
yüksek temizlik 

- 2 yerine 3 yıl garanti 
-   

 
 
 

 
 



Teknolojik Yenilikler 

Patentli kolay servis verilebilir motor ünitesi 
 (özel analiz cihazıyla birlikte)  
 
 
 

Dijital aç-kapat güç ünitesi – 100-250V  

 

 

Yeni, kullanıcı dostu yüksek frekanslı uzaktan kumanda 



Ana Teknolojik Yenilikler 

Kolay, üstten ulaşılabilir filtrasyon sistemi 

    (patentli) 

 

2 tip filtrasyon : Ultra temiz, ağ filtre 

 

Gelişmiş tek yöne akışa izin veren su boşaltma   

 

Ekstra aktif fırça ile fırçalama 



Dolphin Supreme Filtrasyon Sistemi  
 Üstten ulaşılan, patentli yenilikçi filtrasyon sistemi  

  2 tip filtrasyon: 

• Standart – ultra temiz gözenek  

• Ağ filtre – yaprak ve büyük boyutlu pislikler için  

  Gelişmiş tek yönlü akışa izin veren su boşaltma 

 



Ekstra Aktif Fırça ile Fırçalama Sistemi 

Patentli ekstra aktif fırça ile havuzun 
taban, duvar ve su hattında bakteri 
ve yosun oluşumu ve çoğalması 
engellenir.  

Bayi bazında montaj kolaylığı 

 



Bakımı Kolay Motor Ünitesi 

Motor ve PCB’nin kolay kilit mekanizması, sökme ve toplama özelliği ile müşteriye maliyet 

düşürülür.  

Patentli dizayn – basit iç bileşenler 

Özel tanımlama araçları 

Yekpare yüzer kablo 

Çiftli sızdırmazlık içeren motor ünitesi kutusu  

Dönmeyi engelleyen motor yuvası 

 

 



Dijital Anahtarlı Güç Ünitesi 

Dijital aç-kapat güç ünitesi – 100-250 V 

Ağırlık-1.8 Kg  

 

 

 



Güç Ünitesi Seçenekleri 

Gecikme & dolu filtre göstergesi             

         

Haftalık programlayıcı 

Çevrim seçme 



 Yeni Uzaktan Kumanda(2011) 

Çakışma frekans mekanizması  

Resimler ile kullanıcı dostu menü 

Pil durumu göstergesi  

Çalışma / gecikme seçeneği  

Tırmanma / tırmanmama seçeneği  

Çevrim süresi seçimi : Tam Çevrim / 1/3 Çevrim / 2/3 Çevrim 

IP 54 

Yüksek frekansla aktarım - uzaklık 30 m    



 Yeni Uzaktan Kumandanın Menüsü 



Havuz Kaplamasına Göre Uygun Fırça 

Coating  Brush Type Characteristic 

PVC, Karo, Beton  

Kombine fırça 
• Duvara tırmanma kabiliyeti 
• Taban ve duvar temizliği 
• Yüksek dayanıklılık, Düşük aşınma 

Pütürlü seramik, paslanmaz 
çelik 
Fiberglass 

PVC fırça 
• Duvara tırmanma kabiliyeti 
• Taban ve duvar temizliği 
• Yüksek dayanıklılık, Düşük aşınma (sünger yüzük 
kısmı değiştirilebilir) 

 
Kaygan seramik, cam mozaik, 
porselen, karo, paslanmaz 
çelik 

Wonder (sünger) fırça  
• Duvara tırmanma kabiliyeti 
• Taban ve duvar temizliği 
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Supreme M3 Var Hayır 2 Yıl 18m 3saat 
Dakikada      

15 m 
Saatte 17m³  10m’ye kadar 

Tırmanma Garantisi 
Verilmez 

Supreme M4 
PRO 

Var 

Akıllı 
Telefon 

ile 
Kumanda 

3 yıL 18m 2.5saat 
Dakikada      

15 m 
Saatte 17m³  12m’ye kadar 

İlk 20 dakika her 2 
dakikada bir, 20 dakikadan 
sonra her 4 dakikada bir.  

Supreme M5 Var Evet  3 yıl 18m 
1.5/2.5/3.5 

saat 
Dakikada      

15 m 
Saatte 17m³  12m’ye kadar 

Uzaktan kumandada taban 
ve duvar seçilirse ilk 20 
dakika her 2 dakikada bir, 
20 dakikadan sonra her 4 
dakikada bir.  




