ROBOTS
DE LIMPEZA

Sob os seus pés,
apenas água imaculada.

Escolher adequadamente
o seu robot de limpeza com a Zodiac®

Vento, poeira, vegetação…
A água da sua piscina é um elemento que
vive ao ritmo do seu ambiente.
Para que a sua limpeza seja radiante
necessita de menos manutenção do que
imagina,
basta que disponha do material adaptado
à sua dimensão e configuração.
A Zodiac® ajuda-o a escolher o robot
à sua medida.

Procura
uma solução simples
e acessível?

Procura uma solução
autónoma e eficiente?
os robots
eléctricos Zodiac®
A ESCOLHA CERTA

Os robots eléctricos concentram o melhor
da tecnologia da Zodiac® e oferecem aos
proprietários de piscinas mais exigentes
a limpeza mais rápida e mais potente.
Independentes do sistema de filtragem,
estes equipamentos "plug&play" são autónomos
e recolhem a sujidade na sua própria caixa
filtrante. Dotados de uma verdadeira
inteligência artificial, acedem a todos os
recantos da piscina, sobem paredes, limpam a
linha de água e estão disponíveis em diferentes
modelos para todos os tipos de piscina.

os robots
hidráulicos Zodiac®
A ESCOLHA CERTA

Os robots hidráulicos instalam-se
no sistema de filtragem da piscina,
utilizando a energia da bomba do
mesmo para funcionar. De acordo com
os modelos, estes baseiam-se em dois
tipos de tecnologia: de aspiração ou de
pressão. Os robots de aspiração
capturam os detritos por efeito de
sucção e armazenam-nos no pré-filtro
da bomba, enquanto os robots de
pressão, mais sofisticados e mais
rápidos, possuem a sua própria caixa
filtrante. Em qualquer caso, estes
aparelhos são particularmente adaptados para piscinas de fundo plano ou
inclinação suave.

INFORMAÇÃO ÚTIL

Os dispositivos de limpeza eléctricos
representam um investimento mais elevado do
que os dispositivos de limpeza hidráulicos. Mas
a sua rapidez e qualidade de execução para uma
limpeza completa (fundo e paredes) até à linha
de água respeitam as mais elevadas exigências.

OS ROBOTS ELÉCTRICOS VORTEX™ DA ZODIAC®
A POTÊNCIA DA ASPIRAÇÃO CICLÓNICA
VortexTM é uma tecnologia exclusiva da Zodiac® que cria um turbilhão super-potente no interior
do filtro. A aspiração ciclónica é constante ao longo de todo o ciclo de limpeza e os detritos
são permanentemente mantidos em suspensão, o que evita a obstrução do filtro.
Resultado: sem perda de aspiração

Vortex™ 1
O robot mais compacto
da gama VortexTM. A sua ocupação de espaço
reduzida e o seu peso pluma permitem uma
manipulação e uma arrumação mais fáceis.
Dotado de uma mini-escova integrada e de uma
caixa filtrante, o Vortex™ 1 limpa perfeitamente
o fundo da sua piscina, consumindo
o mínimo de energia.

Vortex™ 2
A melhor relação qualidade/preço
da sua categoria, que permite efectuar
em 2h30 a limpeza e escovagem do fundo
da sua piscina, mas também das paredes
e da linha de água. É igualmente dotado
de uma caixa filtrante de fácil acesso, para uma
limpeza rápida sem contacto com a sujidade.

Vortex™ 3 4WD
O primeiro robot com 4 rodas motrizes,
que oferece uma aderência perfeita em todos os
tipos de revestimentos e permite uma rapidez
e uma eficácia de limpeza únicas.
Possui um carro de transporte e beneficia
da inovação Zodiac® Lift System, que permite
reduzir em 20% o esforço para o retirar da
piscina. Possibilidade de programação em 7 dias.
2 ciclos
de limpeza (apenas fundo 1h30;
fundo + paredes + linha de água 2h30).

Vortex™ 3
A referência dos robots
eléctricos, com 2 ciclos de limpeza
(apenas fundo 1h30; fundo, paredes
e linha de água 2h30), uma caixa filtrante
de fácil acesso para uma limpeza rápida sem
contacto com a sujidade e um carro
de transporte e de armazenamento.

Vortex™ 3.2
Uma referência na limpeza,
uma mais-valia da ergonomia.
O Vortex™ 3.2 integra a inovação
Zodiac® Lift System, que, graças a um potente
jacto traseiro que é activado aquando da saída
da água, permite extrair o robot da piscina
utilizando 20% menos do esforço. É igualmente
dotado de uma caixa filtrante XXL de 5 litros
muito fácil de esvaziar e de um bocal de
aspiração extra-largo. O Vortex™ 3.2 adequa-se
a todas as formas de piscinas (até 12 x 6 m) e a
todos os tipos de fundos.

Vortex™ 4 4WD
O primeiro robot de 4 rodas motrizes
telecomandado, com capacidade para transpor
obstáculos e aderir a todos os tipos de solos,
para uma limpeza impecável de todas
as formas de piscinas (aspiração 30% superior
à média dos outros robots eléctricos).

O Vortex™ 4 4WD incorpora a tecnologia
Zodiac®: é dotado da função Lift System
(redução em 20% do esforço aquando da saída
da piscina), de um quadro de comando que
oferece múltiplas possibilidades de programação,
de um indicador de filtro cheio e de um
telecomando Kinetic para guiar o robot
com um simples movimento do pulso.
Equipado com um carro de transporte.

Optar pela escolha certa
Devem ser considerados múltiplos
parâmetros aquando da escolha do
seu aparelho de limpeza: qualidade da
filtragem, forma e dimensão da piscina,
número de skimmers, presença de
cantos ou recantos, residência principal
ou secundária… De acordo com as
particularidades da sua piscina, do seu
orçamento e do tempo de que dispõe
para a limpeza, pode definir as suas
verdadeiras necessidades.
FALE COM O SEU REVENDEDOR
ZODIAC®.

Filtros 60, 100
e 200 mícrones

Capa de protecção

O CONSELHO ZODIAC®
Para que o seu robot mantenha inalteradas as
suas capacidades de limpeza ano após ano, a
Zodiac® recomenda que limpe a caixa filtrante no
final de cada ciclo e substitua as escovas no final
do período.

www.zodiac-poolcare.pt
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OS ACESSÓRIOS ZODIAC®
PARA O SEU ROBOT

