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ROBOT S200 

 

                                Χαρακτηριστικά 

• Προηγμένη Ρομποτική Σάρωση 

• Ελαφρύ και εύκολο στο χειρισμό του 

• Αναρρίχηση Τοιχώματος 

• Εύκολο Καθάρισμα Καλαθιού Τοιχώματος ultra/fine 

• Εύκολη Απελευθέρωση Νερού 

• Βούρτσισμα 

• Εύκολη Πρόσβαση Φίλτρων από επάνω 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ 

 

WATER TREATMENT - WASTE MANAGEMENT 
 SWIMMING POOLS - COMMERCIAL REPRESENTATIONS 
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• DIY Εύκολη Συντήρηση & Επισκευή 

 

Απολαύστε μια ανώτερη εμπειρία καθαρισμού της πισίνας σας με 
την ρομποτική σκούπα S200. 

Η ρομποτική σκούπα S200 είναι εύκολη στο χειρισμό της καθώς είναι εξαιρετικά ελαφριά προσφέροντας εύκολη 

απελευθέρωση νερού. Έχετε την επιλογή δύο set φίλτρων ultra/fine για το φιλτράρισμα του νερού. Διαθέτει διπλή 

ενεργή δράση βουρτσίσματος και Power Stream κατά την κίνηση της. Εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη της επιφάνειας 

της πισίνας με έντονο βούρτσισμα και τρίψιμο σε όλες τις επιφάνειες αφήνοντας τον πυθμένα, τα τοιχώματα και 

την ίσαλο γραμμή πεντακάθαρα. 

Προτείνεται για πισίνες έως 12 μέτρα σε μήκος. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

• Χρόνος Κύκλου Λειτουργίας: 2 ώρες. 

• Μήκος Καλωδίου: 18μ. 

• Βάρος : 7.5 Kg 

• Φίλτρανση: Net καλαθάκι και σετ φίλτρων για ultra/fine φιλτράρισμα. 

•  
• Βούρτσισμα: Διπλάσια ταχύτητα-Active brush για αποτελεσματικό βούρτσισμα των επιφανειών. 

• Τροφοδοτικό : Έξυπνο τροφοδοτικό ενεργειακής απόδοσης για ελάχιστη κατανάλωση. 

• Εγγύηση: 24 μήνες 

 

 

Πλεονεκτήματα 

• Καθαρίζει , βουρτσίζει πυθμένα, τοιχώματα, και ίσαλο γραμμή φιλτράροντας το νερό της πισίνας σε 

              μόλις 2 ώρες. 

• Πρόσβαση στα φίλτρα από επάνω – εύκολη αφαίρεση φίλτρων και καθαρισμός. 

• Συνοδεύεται με σετ φίλτρων ultra-fine . 

• Ενεργή δράση βουρτσίσματος, τρίψιμο επιφάνειας εμποδίζει την ανάπτυξη αλγών και βακτηρίων. 

• Αυτόνομο σύστημα που δεν απαιτεί προ-εγκατάσταση. 

• Γρήγορη απελευθέρωση νερού 

• Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση 

• Ολοκληρωμένη κάλυψη της πισίνας με το σύστημα PowerStream 
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