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Piranha

ELEKTRISCHE REINIGERS

Piranha Ultra Top Piranha Ultra Top APP

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 ULTRA TOP & ULTRA TOP APP (REMOTE CONTROL)

3 JAAR BETROUWBAARHEIDSGARANTIE

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 zak met 
het gemak van een cartridge robot.

TOP ACCESS



Piranha

ELEKTRISCHE REINIGERS

PIRANHA TURBO REINIGER & ULTRA

3 JAAR BETROUWBAARHEIDSGARANTIE

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 9 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

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

ELEKTRISCHE REINIGERS

PIRANHA JET

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.

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 kan ook op lagere muurtjes klimmen.

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

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

EIGENSCHAPPEN GEBRUIK ZWEMBAD

Type  In de grond 

Oppervlakte type Alle

EIGENSCHAP / FUNCTIE 

Methode van voortstuwing Hydro-Robotische technologie

krachtige schoonmaak 
stralers

Yes 

Tegen de wand klimmen
Vloer, Cove en gedeeltelijke wand met 

*Radius

Plaatsen filter Top Toegang

Filter type  2 Fijne Filter manden 

Kabel lengte 16 Meter met Swiffel

Swiffel t.b.v. verdraaien kabel Ja

Aanpasbare draairichting Schuif bediening

Anti Stuck rollers Yes 

Timerfunctie, schakelt auto-
matisch uit

Ja - Compatibel met externe timer***

Voeding Interne timer, 1-2 uur

Schoonmaak programma’s Kleine en grote zwembadinstellingen
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4

ENGLISH

2. Cleaning program selection:
Program 01 – 1 hour floor only
Program 02 – 1.5 hour floor and wall cleaning 
Program 03 – 2 hour floor and wall cleaning 

3. Internal timer - Automatic operation option: 
Every 48 hours
Every 72 hours 
Every 96 hours

4. External timer – 
This feature gives the option to the end user to program the cleaning schedule through an external timer (sold separately). Pressing this button enables and disables this 
feature.

Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il 
sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

Swivel 
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di  
disattorcigliamento 
Swivel PROGRAM 

02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

96h

48h

72hHIGH

NORMAL

1. Swivel – adjust the robots rate of turns in the pool.
Normal – Standard operation
High – Different rate of turns

2 3 41

5

Model 300 - Aquacontrol Super Smart Premium

5. Check filter 
- Illuminated light means the filter bag must be removed, cleaned and properly installed back into the robot to work efficiently.
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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 zak met het gemak van een cartridge 
robot.

5. Controleer filter
Verlichte licht geeft aan  dat de filter zak 
moet worden verwijderd, schoongemaakt 
en naar behoren terug geïnstalleerd word 
in de robot zodat de robot weer efficiënt 
te werk kan gaan

1. Swivel – past de robots snelheid aan van 
bochten in het zwembad.
Normaal - Standard operatie
Hoge radius  van bochten

2. Reinigen programma selectie:
Programma 01 - 1 uur vloer alleen
Programma 02 - 1,5 uur vloer en wand schoonmaak
Programma 03 - 2 uur vloer en wand schoonmaak

3. Interne timer - Automatisch bedrijf optie:
Elke 48 uur
Elke 72 uur
Elke 96 uur

4. Externe timer
Deze functie geeft de mogelijkheid om 
de eindgebruiker het reinigings  schema 
te programmeren door middel van een 
externe timer (apart verkrijgbaar). Met 
deze knop activeert en deactiveert u dit 
programma

TOP ACCESS

90 graden

AFSTANDSBEDIENING APP

De app voor de piranha 
Ultra Top RC laat u 
toe om het interne 
logaritme te overrulen, 
waardoor u zelf bepaald 
waar gereinigd moet 
worden, zelfs op 
de meest moeilijke 
plaatsen.

 
De ideale oplossing 
voor ovale en qua vorm 
afwijkende zwembaden.

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

Vermijd obstakels

Draait draait perfect 90° 
gradenzwembad

Een beter resultaat op een meer efficiëntere manier

Voorkomt dat de kabel in de war raakt

Scant en onthoudt de vorm van uw zwembad



POLLET POOL GROUP

Pollet Pool Group is een Belgische 
zwembadspecialist die deel uitmaakt 
van de grotere familiale Pollet Group. 
In de afgelopen 25 jaar breidde de 
Pollet Group snel uit in de belangrijke 
sector van waterbehandeling. 
Dertig gespecialiseerde 

waterbehandelingsfirma’s varen onder 
de vlag van Pollet Water Group (www.
polletwatergroup.com). In 2004 zag ook 
Pollet Pool Group (PPG) het levenslicht. 
Vandaag bestaat Pollet Pool Group uit 
8 distributiebedrijven & 2 fabrikanten 
(Aquadeck & Niveko).

SERVICE VAN UW ZWEMBADBOUWER

Om een kwaliteitsvolle installatie te garanderen verkoopt Pollet Pool Group 
uitsluitende via de professionele zwembadbouwer.

De 8 distributiekantoren van Pollet Pool Group  leveren het meest complete aanbod 
zwembadcomponenten. Pollet Pool Group 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:

SUPPORTING POOL BUILDERS

• 2 fabrikanten met een eigen merk
• Exclusief voor de professionele zwembadbouwer
• Volledige support: van verkoop tot technische training 

rond onze maatproducten

MANUFACTURINGPOLLET POOL GROUP

DISTRIBUTIONPOLLET POOL GROUP

• Het meest complete aanbod zwembadcomponenten
• 100% Belgisch & aanwezig in 7 Europese landen + 1 kantoor in Angola
• Exclusieve samenwerking met gerenommeerde partners
• Eigen producten: u herkent de echtheid van een PPG-product aan onze ‘wave’
• Uitgebreide garanties tot zelfs 10 jaar
• Service & dienst na verkoop met gekwalificeerde koeltechniekers


