Pollet Pool Group
Piranha

Piranha
GYRO
Een beter resultaat op een meer efficiëntere manier!
GYRO is het eerste, slimme navigatiesysteem voor zwembadreinigers. Het systeem
scant uw zwembad en volgt de vorm van uw zwembad. Dankzij deze unieke
technologie volgt de elektrische reiniger een rechte lijn, zelfs bij sterke stromingen.
Waar een traditionele reiniger faalt, vermijdt GYRO obstakels en voorkomt deze dat
de kabel verstrikt raakt. Het resultaat? Een schoner zwembad op de meest efficiënte
manier!
Intelligente navigatie

Een beter resultaat op een meer efficiëntere manier

Vermijd obstakels

Voorkomt dat de kabel in de war raakt

Draait draait perfect 90° gradenzwembad

Scant en onthoudt de vorm van uw zwembad

90 graden
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Piranha
Turbo & Ultra Cleaner
Eigenschappen
• Zwembadgrootte - Tot 80m2
• Zelfstandig met interne pomp, aandrijving en
filtratie systeem.
• Systematische vooruit en achteruit arc-turn
bewegingen.
• Efficiënt door zijn ontwerp
• Effectief ontwerp op basis van meer dan 30
jaar onderwater robotstofzuiger ervaring
• Microfilters voor vuil en puin

Extra functies
•
•
•
•

5 wegwerpzakken
Vuil filter (alleen voor Piranha Ultra)
Gyro Technology (alleen voor Piranha Ultra)
Gebruiksvriendelijke bediening

3 jaar betrouwbaarheidsgarantie

Wegwerpbare filterzakken
Bij elke installatie bieden wij u een DOOS met 5 wegwerpzakken:
•
•
•
•

Ideaal voor het opstarten van zwembaden
Ideaal voor het eerste schoonmaak na de winter
Verlengt de levensduur van de vuil opvang zak
Bespaart tijd voor de professioneels

Piranha Turbo

Piranha Ultra Cleaner

Reinigingstype

Vloer

Vloer + Wand

Kabellengte

16 m

16 m

Voltage Robot

24 V

24 V

Aanzuigdebiet

16 m³/h

16 m³/h

Reinigingstijd

2 uren

2 uren

Filter porositeit

2 micron zak

2 micron zak

Voltage elektrische kast

240V AC

240V AC

Max. zwembadlengte

9m

12 m

Eigenschappen motor

24V DC | Borstelloos | Olie smeermiddel | Gekoeld
met water

24V DC | Borstelloos | Olie smeermiddel | Gekoeld
met water

Garantie

3 jaar

3 jaar

Piranha
Ultra Top & Ultra Top RC
NEW
Eigenschappen
• Grootte zwembad - tot 20 meter
• Reinigingstijd: 3 verschillende
programma’s
• Electronic swivel
• Intelligent systeem
• Afstandsbediening
• Met karretje
• Filtratie tot <50 micron
• Reinigt de vloer, wanden en waterlijn
• PVA-Borstels voor gladde oppervlakken
• Filtratiedebiet van 16.000 liter per uur
• Aandrijfmotor afstandsbediening voor de
meest accurate beweeglijkheid
• GYRO SYSTEEM
• Trillende borstel

3 jaar betrouwbaarheidsgarantie

Top access
De Piranha Top gebruikt de nieuws technologie in TopAccess
filters. Deze zijn gemakkelijker en eenvoudiger te reinigen
aangezien er geen contact is met het opgeslagen vuil.
Dit systeem combineert de kwaliteit filtratie met filter tas met
het gemak van een cartridge robot.

Piranha Ultra Top

Piranha Ultra Top RC

Reinigingstype

Vloer + Wand + Waterlijn

Vloer + Wand + Waterlijn

Kabellengte

18 m

18 m

Voltage Robot

24 V

24 V

Aanzuigdebiet

17 m³/h

17 m³/h

Reinigingstijd

2 uren

1 - 1,5 - 2 uren

Filter porositeit

50 micron

50 micron

Voltage elektrische kast

240V AC

240V AC

Max. zwembadlengte

12 m

12 m

Eigenschappen motor

24V DC | Borstelloos | Olie smeermiddel | Gekoeld met water

24V DC | Borstelloos | Olie smeermiddel | Gekoeld met water

Garantie

3 jaar

3 jaar

Piranha

NEW

Piranha Jet

De Aquabot Rapids XLS is ontworpen voor
het reinigen van residentiële inbouw en
bovengrondse zwembaden van alle maten
en kan voor elke soort zwembad gebruikt
worden. De Rapids XLS zuigt en filtert alle vuil
verontreinigingen uit het zwembad, en gaat ook
op lagere muurtjes klimmen.
De Rapids XLS is uitgerust met een vaste borstel
onder de reiniger om algen en vuil los te maken
van de bodem. Bovendien zijn er gepatenteerde
“Wasstralen” die hardnekkig vuil losmaken op de
gelijk welke oppervlaktes.
De XLS beschiktover eenvoudig schoon te
maken extra grote filtermanden met doorzichtige
ramen, zodat je makkelijk kan zien of er veel vuil
is opgevangen en of ledigen nodig is. Met swiffel
om verwarring met de kabel te voorkomen.

Eigenschappen
•
•
•
•
•
•

Gepatenteerde Power Washing Jets
Aquabot Zwenkwiel
Fijne Filterinzetstukken
50’ Kabel met draaibare kabel
2 Reinigingscycli
Plug n’ Play werking

GEBRUIK ZWEMBAD
Type
Oppervlakte type

Alle

EIGENSCHAP / FUNCTIE
Methode van voortstuwing
krachtige schoonmaak stralers
Tegen de wand klimmen
Plaatsen filter

Hydro-Robotische technologie
Yes
Vloer, Cove en gedeeltelijke wand met
*Radius
Top Toegang

Filter type

2 Fijne Filter manden

Kabel lengte

16 Meter met Swiffel

Swiffel t.b.v. verdraaien kabel
Aanpasbare draairichting
Anti Stuck rollers

De extra grote filtermanden
vangen een buitengewone
hoeveelheid vuil op en zijn
eenvoudig te legen en te reinigen.

In de grond

Timerfunctie, schakelt automatisch uit
Voeding
Schoonmaak programma’s

Ja
Schuif bediening
Yes
Ja - Compatibel met externe timer***
Interne timer, 1-2 uur
Kleine en grote zwembadinstellingen

SUPPORTING
THE MAGIC OF
YOUR PROJECT
Supporting Pool Builders

Pollet Pool Group
Pollet Pool Group is een Belgische zwembadspecialist die deel uitmaakt van de grotere familiale
Pollet Group met meer dan 40 jaar ervaring in waterbehandeling. Onze 11 Europese vestigingen
leveren het meest complete aanbod zwembadcomponenten. Pollet Pool staat dicht bij uw
zwembadbouwer dankzij gerichte trainingen, een uitgebreide technische helpdesk & een service
team met gekwalificeerde koeltechniekers. Onze strenge selectie van componenten garandeert u
kwaliteitsvolle producten voor uw zwembad.
Pollet Pool Group? Supporting the magic of your Project. Supporting our Pool Builders.

Garantie op kwaliteit
•
•
•
•
•
•

Het meest complete aanbod zwembadcomponenten
100% Belgisch & aanwezig in 11 Europese landen
Exclusieve samenwerking met gerenommeerde partners.
Eigen producten: u herkent de echtheid van een PPG product aan ons logo
Uitgebreide garanties tot zelfs 10 jaar
Service & dienst na verkoop met gekwalificeerde koeltechniekers

Service van uw zwembadbouwer
Om een kwaliteitsvolle installatie te garanderen verkoopt Pollet Pool Group uitsluitend via de
professionele zwembadbouwer.

