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ELEKTRISCHE REINIGERS

>  DE ELEKTRISCHE ZWEMBADREINIGERS VAN ZODIAC® :  
EEN AUTONOME EN PERFORMANTE OPLOSSING 

Onafhankelijk van het filtratie systeem en eenvoudig aangesloten op het net,  
deze Plug&Play faciliteiten zijn autonoom.

Geen enkele tussenkomst is vereist, programmeerbaar (reinigingsduur, te reinigen  
oppervlakte, …), reinigen alle hoeken van het zwembad, gaan de wanden op,  
reinigen de waterlijn en vangen de onzuiverheden op in de filterbak.

Er bestaan verschillende modellen voor elk type zwembad.

>  POLARIS® AUTOMATISCHE REINIGERS: 
DE KRACHT VAN DE HOGEDRUKREINIGING 

Deze reinigers gebruiken de zwembadfiltratiepomp als bron energie voor een 
nog efficiëntere en nauwkeurigere hogedrukreiniging. 
In plaats van aangesloten te worden op de afzuiging, worden hogedrukreinigers 
aangesloten op de terugstroming van water uit het zwembad via de borstelaansluiting 
omgevormd tot inlaat. De skimmers in het zwembad blijven dus actief en behouden 
hun volledige capaciteit. van oppervlaktefiltratie.

Drukreinigers werken met een drukverhoger en hebben een filterzak. die het 
aangezogen vuil opvangt, waardoor verstopping van het voorfilter van de pomp wordt 
voorkomen.

>  DE HYDRAULISCHE REINIGERS VAN ZODIAC® :  
EEN EENVOUDIGE EN TOEGANKELIJKE OPLOSSING

De hydraulische reinigers zijn eenvoudig te installeren op het filtratiesysteem van het 
zwembad en gebruiken de kracht van de motor voor de werking ervan.

De reinigers vangen het puin op door aanzuiging en wordt opgeslagen in de voorfilter 
van de pomp.

De hydraulische reinigers worden aangesloten op de borstelaansluiting of op een 
skimmer en zijn uitermate geschikt voor kleinere baden met vlakke of licht 
hellende bodem en bovengrondse zwembaden.

Om de doeltreffendheid van deze accessoires te optimaliseren, is het absoluut noodzakelijk dat ze compatibel zijn met het zwembadoppervlak, 
filtratieapparatuur, het milieu…

> 3 TECHNOLOGIEËN VOOR ZWEMBADREINIGING
Bij de keuze van een reinigingsapparaat wordt rekening gehouden met verschillende parameters : vorm , bekleding van het 
zwembad , volmaaktheid van het reinigen , af te dekken volume…

High-tech robots kunnen worden aangepast aan de verschillende kenmerken van een zwembad, de reinigingstijd en elk budget.

Er zijn momenteel 3 soorten technologieën beschikbaar: 
elektrische reiniging, hydraulische reiniging en hogedrukreiniging.
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ELEKTRISCHE REINIGERS

>  DE ELEKTRISCHE ZWEMBADREINIGERS VAN ZODIAC® 
Een autonome en performante oplossing

Het beste van de Zodiac® technologie geconcentreerd in de elektrische reinigers.

Onafhankelijk van het filtratie systeem zuigt de Plug&Play faciliteiten de onzuiverheden op in de filterbak, voor een betere 
autonomie.

>  TORNAX PRO, GEWOONWEG EFFICIËNT
De TornaX reiniger biedt een doeltreffende en volledig autonome reiniging van uw 
zwembad dankzij zijn intelligente verplaatsing en zijn roterende borstel die de onzuiverheden 
losmaakt alvorens deze op te zuigen. TornaX is de lichtste (5,5kg) van de Zodiac reinigers. 
Zijn lichtgewicht laat een gemakkelijke en snelle bediening toe, zonder enige inspanning. 
Gemakkelijk in gebruik en in onderhoud, TornaX beschikt over een toegang tot de filter via de 
bovenkant voor een reiniging zonder contact met de onzuiverheden.

>  VORTEX ™ PRO 4WD, DE ULTIEME KRACHT 
IN 4 X 4 UITVOERING

De robots van de Vortex™ PRO 4WD serie beschikken over een Zodiac gepatenteerde, uiterst 
krachtige- en constante cyclonische aanzuiging. Uitgerust met 4-wielaandrijving zijn 
het reinigers voor alle terreinen; ze passen zich aan alle bekleding aan,kleven perfect aan de 
wanden en overwinnen gemakkelijk obstakels. De Vortex™ PRO 4WD beschikt eveneens over 
een Lift System hetgeen het gemakkelijker maakt hem uit het water te halen. Ook beschikt 
hij over een swivel die verwarring van de kabel vermijdt. Deze reinigers zijn het meest 
performante in het gamma .

>  CYCLONX™ PRO, EEN CONCENTRAAT VAN TECHNOLOGIE 
De reinigers van het CyclonX PRO gamma laten een optimale reiniging van het zwembad 
toe dankzij 6 voorgeprogrammeerde cycli, een Deep Clean programma voor  een grondige 
reiniging van de bodem, alsook een Quick Clean programma van 1 uur. Dankzij de filter met 
grote capaciteit (tot 3,7L) en de grote aanzuigmond worden alle onzuiverheden opgezogen. De 
filter is nadien gemakkelijk te reinigen met de functie Push’n’Go, een gepatenteerde innovatie 
van Zodiac, door een eenvoudige druk op de knop Push’n’Go komt het handvat van de filterbak 
vrij. 

>  ALPHA IQ™, ULTRA EFFICËNT - VERENIGD MET INTELLIGENTIE
Uitgerust met het Nav Sensor System™, identificeert het ALPHA-reinigingsbereik iQ™ de configuratie 
van het zwembad om zijn bewegingen en reinigingstijd te optimaliseren. Dankzij de druksensor, is het 
schoonmaakbeheer van de wanden doeltreffender alsook het reinigen van de waterlijn naar gelang  de 
diepte van het zwembad. Het gepatenteerde cyclonische aanzuigsysteem zorgt voor een krachtige en 
langdurige zuigkracht. Dankzij de extra grote zuigcapaciteit en de zeer fijne filtratie biedt ALPHA iQ™ 
een optimale opvangcapaciteit aan voor alle soorten puin. Met zijn gepatenteerd Lift System is de ALPHA 
iQ™ lichter bij uit het water te halen. Gebruiksgemak dankzij een eenvoudige toegang tot het filter en 
de zichtbaarheid van het doorzichtige venster. Door middel van de besturing op afstand  via de intuïtieve 
interface van de iAquaLink™ kunt u de vorderingen van de reiniging op elk moment volgen. ALPHA iQ™ 
is evolutief dankzij mogelijke optimalisaties en automatische en externe updates van het systeem.
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ELEKTRISCHE REINIGERS

GEPATENTEERD 
LIFT SYSTEEM     LIFT SYSTEM
  Een gepatenteerde uitvinding om reiniger moeiteloos uit het 
water te halen

Robotten uitgerust met cyclonische aanzuiging: RV 5380, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6570 iQ en RA 6700 iQ.

>   - 20 % MOEITE!
De robot begeeft zich naar de gekozen wand en wacht op de waterlijn.  Een 
krachtige water uitdrijving wordt geactiveerd : een kracht besparing van 20% om 
de robot uit het water te tillen.

GEPATENTEERDE 
CYCLONISCHE 
AANZUIGING      CYCLONISCHE AANZUIGING
 Een gepatenteerde technologie voor een krachtige reiniging

Robotten uitgerust met cyclonische aanzuiging: RV5300, RV5380, RV5600, RA6300 iQ, RA 6500 iQ en RA 6700 iQ

>  WERKING
De krachtige draaikolk binnen de filter houdt de onzuiverheden in beweging in 
plaats van op te stapelen hetgeen verstopping van de filter voorkomt en zo de 
performantie van de reiniging verlengt.

               SENSORNAVIGATIESYSTEEM
  Slim navigatiesysteem voor een efficiënte en op maat  
gemaakte reiniging

Robots uitgerust met het Smart Nav-systeemTM : RA 6300 iQ, RA 6500 iQ en RA 6700 iQ

>  SLIM NAVIGATIESYSTEEM VOOR EEN EFFICIENTE - EN OP MAAT 
GEMAAKTE REINIGING

Het Nav Sensor System™ brengt verschillende functionaliteiten samen die het de reiniger  
mogelijk maakt om elk zwembad te analyseren en de reiniging ervan aan te passen:

• Herkenning en analyse van de afmetingen en vorm van het zwembad om het navigatieschema 
en de  reinigingstijd voor elk zwembad te optimaliseren.

• Druksensor waarmee de reiniger tegen de wand kan klimmen tot de waterlijn om deze ongeacht 
de diepte van het zwembad te reinigen.

• Focus op de meest vuile plekken, zoals wandbodems of plat gedeelte  van het zwembad.
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ELEKTRISCHE REINIGERS

 

    PUSH’N’GO™   Een gepatenteerde uitvinding
 om gemakkelijk toegang te krijgen tot de filter

Robotten uitgerust met Push’nGo™: RC 4380, RC 4400, RC 4401 en RC 4402

>  EEN ENKELE KLIK GEEFT TOEGANG TOT DE FILTER!

Om gemakkelijk toegang te krijgen tot de filter heeft Zodiac® Push’n’Go ontwikkeld, 
een exclusief systeem dat comfort en hanteerbaarheid combineert.

>  WERKING

Druk op de knop die zich bovenaan de robot bevindt zodat het handvat recht  
komt te staan. Trek vervolgens aan het handvat om de filterbak uit de robot te halen.

Robotten uitgerust met Swivel: RV 5380, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ en RA 6700 iQ

SWIVEL     SWIVEL
 Vermindert verwarring van de kabel

Robotten uitgerust met 4WD: RV5300, RV5380, RV5600, RA6300 iQ, RA 6500 iQ en RA 6700iQ

4-WIEL-
AANDRIJVNG

4

    4-WIELAANDRIJVING (4WD)
 De efficiëntie van reiniging op alle terreinen

>   OPTIMALE REINIGINGSGRAAD EN PERFECTE GRIP
Dankzij hun motorische vaardigheden verplaatsen de reinigers van het Vortex PRO 
4WD gamma zich in elke hoek, gelijk welke bekleding. De reinigers verzekeren een 
perfecte reiniging van het zwembad. 

>  MAKKELIJK OVERWINNEN VAN OBSTAKELS 

Uitgerust met 4WD passen de reinigers van het Vortex PRO 4WD gamma zich aan 
alle situaties aan. Wat ook het type of vorm van het zwembad is, ze reinigen het 
zwembad met een grote precisie. 

>  WERKING 
Een automatisch draaiend systeem verhindert dat de kabel verstrikt raakt tijdens de 
verplaatsing van de robot in het zwembad. De efficiëntie van de robot wordt zo 
geoptimaliseerd en de opberging van de kabel vergemakkelijkt.
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ELEKTRISCHE REINIGERS

VERGELIJKINGS- 
TABEL VAN  

HET GAMMA
TECHNISCHE 

EIGENSCHAPPEN

RT 2100 RT 3200 RC 4380
RC 4400 
RC 4401
RC 4402

RV 5300

Ty
p

e 
va

n 
zw

em
b

ad

Type bekleding 

Liner,  
polyester kuip, 
geverfd beton,  

tegels (speciale borstels)

Liner,  
polyester kuip,  
geverfd beton,  

tegels (speciale borstels)

Liner, 
gewapende PVC,  

geverfd beton, 
tegels en polyester kuip; 
met Kit speciale borstels

Liner, 
gewapende PVC,  

geverfd beton, 
tegels en polyester kuip; 
met Kit speciale borstels

Liner,  
gewapend PVC,  
geverfd beton,  

tegels

Vorm
Rechthoekig, ovaal,  

vrije vormgeving
Rechthoekig, ovaal,  

vrije vormgeving
Rechthoekig, ovaal,  

vrije vormgeving
Rechthoekig, ovaal,  

vrije vormgeving
Rechthoekig, ovaal,  

vrije vormgeving

Zwembadbodem
Vlak,  

samengestelde helling
Vlak,  

samengestelde helling
Vlak, samengestelde 
helling, diamantspunt

Vlak, samengestelde 
helling, diamantspunt

Vlak, samengestelde 
helling, diamantspunt

Grootte
8 x 4 m  

(kabel 14m)
9 x 4 m  

(kabel 16m)
10 x 5 m 

(kabel 15m)
12 x 6 m 

(kabel 18m)
12 x 6 m 

(kabel 18m)

P
re

st
at

ie
s

Tractie Rupsbanden Rupsbanden Rupsbanden Rupsbanden 4 WD

Reinigingszone Bodem Bodem / wand Bodem / wand / waterlijn Bodem / wand / waterlijn Bodem / wand / waterlijn

Filtratie finesse 100µ 100µ 100µ 100µ 100µ

Filtercapaciteit 3L 3L 3,7L 3,7L 5L

Swivel - - - - - 

Sensor Nav System™ - - - - - 

Afstandsbediening - - - - - 

Borstels contact + - - - - √

C
yc

li

Aantal cycli 1 1 2 6 2

Reinigingszone Bodem Bodem / wand
Bodem / wand / waterlijn 

Bodem
Bodem / wand / waterlijn 

Bodem
Bodem / wand / waterlijn 

Bodem

Handmatige aanpassing 
van de reinigingstijd - - - √ - 

G
eb

ru
ik

sg
em

ak

Contrôle via l'app 
iAqualink™

- - - - - 

Lift System - - - - - 

Programmatie 7 dagen - - - - - 

Volle filter indicatie - - - √ √

Transparant venster - √ √ √ - 

Type filter
Rigide filter met toegang 
aan de bovenkant van de 

reiniger 
-

Rigide filter met toegang 
aan de bovenkant van de 

reiniger 

Rigide filter met toegang 
aan de bovenkant van de 

reiniger 

Rigide filter met toegang 
aan de bovenkant van de 

reiniger 

Karretje - - - √ √

G
ea

va
nc

ee
rd

e 
fu

nc
tio

na
lit

ei
t 

in
 a

p
p

Display watertemperatuur - - - - -

Gelokaliseerde 
reinigingsmodus - - - - -

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 3 jaar

>  DE ELEKTRISCHE ZWEMBADREINIGERS VAN ZODIAC® 
Een autonome en performante oplossing
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*3 jaar + 1 jaar toegekend op voorwaarde dat de robot binnen 6 maanden gekoppeld wordt  met de app iAqualink™.

ELEKTRISCHE REINIGERS

VERGELIJKINGS- 
TABEL VAN  

HET GAMMA
TECHNISCHE 

EIGENSCHAPPEN

RV 5380 RV 5600 RA 6300 iQ RA 6500 iQ RA 6700 iQ

Ty
p

e 
va

n 
zw

em
b

ad

Type bekleding 
Liner / gewapend beton /

Geverfd beton / tegels
Liner / gewapend beton /

Geverfd beton / tegels
Liner / gewapend beton /

Geverfd beton / tegels
Liner / gewapend beton /

Geverfd beton / tegels
Liner / gewapend beton /

Geverfd beton / tegels

Vorm
Rechthoekig, ovaal,  

vrije vormgeving
Rechthoekig, ovaal,  

vrije vormgeving
Rechthoekig, ovaal,  

vrije vormgeving
Rechthoekig, ovaal,  

vrije vormgeving
Rechthoekig, ovaal,  

vrije vormgeving

Zwembadbodem
Vlak, samengestelde 
helling, diamantspunt

Vlak, samengestelde 
helling, diamantspunt

Vlak, samengestelde 
helling, diamantspunt

Vlak, samengestelde 
helling, diamantspunt

Vlak, samengestelde 
helling, diamantspunt

Grootte
12 x 6 m 

(kabel 18m)
20 x 10 m 

(kabel 25m)
12 x 6 m 

(kabel 18m)
12 x 6 m 

(kabel 18m)
15 x 7 m 

(kabel 21m)

P
re

st
at

ie
s

Tractie 4 WD 4 WD 4 WD 4 WD 4 WD

Reinigingszone Bodem / wand / waterlijn Bodem / wand / waterlijn Bodem / wand / waterlijn Bodem / wand / waterlijn Bodem / wand / waterlijn

Filtratie finesse 100µ 100µ 60µ 60µ 60µ

Filtercapaciteit 5L 5L 5L 5L 5L

Swivel √ √ √ √ √

Sensor Nav System™ - - √ √ √

Afstandsbediening - √  - via app via app

Borstels contact + √ √ √ √ √

C
yc

li

Aantal cycli 2 Veelzijdig 2 Veelzijdig Veelzijdig

Reinigingszone
Bodem / wand / waterlijn 

Bodem

Bodem / wand / 
waterlijn / enkel bodem / 

enkel waterlijn

Quick : enkel bodem
Smart : Bodem / wand /

waterlijn

Quick : enkel bodem
Smart : bodem / wand /

waterlijn
Ultra : bodem / wand /

waterlijn

Quick : enkel bodem
Smart : bodem / wand /

waterlijn
Ultra : bodem / wand /

waterlijn
enkel waterlijn

Handmatige aanpassing 
van de reinigingstijd

- √  - √ √

G
eb

ru
ik

sg
em

ak

Contrôle via l'app 
iAqualink™ - - √ √ √

Lift System √ √ √ √ √

Programmatie 7 dagen - √  - via app via app

Volle filter indicatie √ √ √ √ √

Transparant venster - - √ √ √

Type filter
Filterbak met toegang 
bovenaan de reiniger

Filterbak met toegang 
bovenaan de reiniger

Filterbak met toegang 
bovenaan de reiniger

Filterbak met toegang 
bovenaan de reiniger

Filterbak met toegang 
bovenaan de reiniger

Karretje √ √ √ √ √

G
ea

va
nc

ee
rd

e 
fu

nc
tio

na
lit

ei
t 

in
 a

p
p

Display watertemperatuur - -  -  - via app

Gelokaliseerde 
reinigingsmodus

- -  -  - via app

Garantie 3 jaar 3 jaar 4 jaar* 4 jaar* 4 jaar*
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Elektrische reinigers

 TORNAX

Gewoonweg efficiënt

Reiniging van vloer 
(RT 2100)

Reiniging van vloer en wanden  
(RT 3200)

Filter gemakkelijk te reinigenLicht voor gemakkelijke  
manipulatie

Gemakkelijke toegang tot filterbak

Tractie rupsbanden

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN RT 2100 RT 3200

Reinigingszones Enkel vloer Vloer / wanden

Type zwembaden Maximum afmeting 8 x 4m (kabel 14 m) Maximum afmeting 9 x 4m (kabel 16,5m)

Liner, polyester kuip, geverfd beton, tegels* Liner, polyester kuip, geverfd beton, tegels*

Rechthoekig, ovaal, vrije vormen Rechthoekig, ovaal, vrije vormen

Filter 3L 3L

Filterbak met toegang bovenaan de reiniger Filterbak met toegang bovenaan de reiniger

Ondoorschijnend venster Transparant venster

Filterbak 100 microns Filterbak 100 microns

Gewicht (zonder kabel) 5,5 kg 5,5 kg

Gewicht (bij het uit het water halen) 13 kg 13 kg

Duur reinigingscycli 1 cyclus / 2u 1 cyclus / 2u30

Waarborg 2 jaar 2 jaar

Karretje Neen Neen

* Met speciale borstels voor een optimale reiniging in sommige betegelde zwembaden�
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Elektrische reinigers > RT 2100 TORNAX PRO

RT 2100 TORNAX PRO

GEWOONWEG EFFICIËNT
+ Efficiënte reiniging van de vloer
+ Licht voor gemakkelijke manipulatie
+ Filter gemakkelijk te reinigen

,!3BH5E5-acceca!
*Voor een optimale werking in sommige betegelde zwembaden kan het nodig zijn speciale borstels voor tegels te gebruiken, beschikbaar als accessoire.

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : WR000092 594,00 € Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Bedieningskast Filterbak fijn vuil 100µ Basis voor bedieningskast

TOEBEHOREN

Filter EC 60µ heel fijn vuil
Filter EC 100µ standaard 

- fijn vuil Filter EC 200µ grof vuil Transport karretje Speciale borstel voor 
tegelbaden (per stuk)

Referentie R0763100 R0762900 R0763000 R0767600 R0774900

Tarief ZBTW  38,90  38,90  38,90  99,80  30,81 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afmeting 8 x 4m

Vorm van het zwembad Alle vormen : rechthoekig, ovaal, vrije vorm

Zwembadbodem Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Bekleding Liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton, tegels *

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone Bodem

Aantal / duur reinigingscycli 1 cyclus - Bodem : 2u

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en veiligheids 
transformator

Verplaatsing Pre-programmatie

Tractie systeem Rupsen

Aandrijving Tandwiel

Borstels Ja

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische bescher-
ming van de motoren

Filtratie systeem / toegang Filterbak met toegang bovenaan de reiniger

Aantal producten per palet 36

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren 2

Voedingsspanning kastje 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Voedingsspanning robot 30 VDC

Geabsorbeerd vermogen 100 W

Kabellengte 14 m

Afmetingen van robot (LxBxH) 37 x 29 x 30 cm

Afmeting verpakking 56 x 37 x 38 cm

Gewicht van de robot 5,5 kg (Verpakt 10,1kg)

Filteroppervlakte 480 cm²

Filtratieniveau 100µ

Filtercapaciteit 3 L

Theoretisch gereinigde  
oppervlakte 17 cm

GARANTIE

JAAR

Produkt gereserveerd voor de vakhandel
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Elektrische reinigers > RT 3200 TORNAX PRO

RT 3200 TORNAX PRO

GARANTIE

JAAR
GEWOONWEG EFFICIËNT
+ Efficiënte reiniging van de vloer en wanden
+ Licht voor gemakkelijke manipulatie
+ Filter gemakkelijk te reinigen

,!3BH5E5-accedh!
*Voor een optimale werking in sommige betegelde zwembaden kan het nodig zijn speciale borstels voor tegels te gebruiken, beschikbaar als accessoire.

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : WR000093 666,00 € Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Bedieningskast Filterbak fijn vuil 100µ Basis voor bedieningskast

TOEBEHOREN

Filter EC 60µ heel fijn vuil
Filter EC 100µ standaard 

- fijn vuil Filter EC 200µ grof vuil Transport karretje Speciale borstel voor 
tegelbaden (per stuk)

Referentie R0763100 R0762900 R0763000 R0767600 R0774900

Tarief ZBTW  38,90  38,90  38,90  99,80  30,81 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afme-
ting 9 x 4m

Vorm van het zwembad Alle vormen : rechthoekig, ovaal, vrije vorm

Zwembadbodem Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Bekleding Liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton, tegels *

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone Bodem/wanden

Aantal / duur reinigingscycli 1 cyclus - Bodem : 2u30

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en veiligheids 
transformator

Verplaatsing Pre-programmatie

Tractie systeem Rupsen

Aandrijving Tandwiel

Borstels Ja

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische bescher-
ming van de motoren

Filtratie systeem / toegang Filterbak met toegang bovenaan de reiniger

Aantal producten per palet 36

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren 2

Voedingsspanning kastje 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Voedingsspanning robot 30 VDC

Geabsorbeerd vermogen 100 W

Kabellengte 16,5m

Afmetingen van robot (LxBxH) 37 x 29 x 30 cm

Afmeting verpakking 56 x 37 x 38 cm

Gewicht van de robot 5,5 kg (Verpakt 10,1kg)

Filteroppervlakte 480 cm²

Filtratieniveau 100µ

Filtercapaciteit 3 L

Theoretisch gereinigde opper-
vlakte 17 cm

Produkt gereserveerd voor de vakhandel
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ELEKTRISCHE REINIGERS

> CYCLONXTM PRO GAMMA 
Een concentraat aan Zodiac® technologie

Meerdere reinigingszones  
(vloer, wanden, waterlijn)

Filterbak
Inhoud 3,7L

Bedieningskast Transport karretje 
(geleverd met de reiniger)

Push’n’GoTM Systeem  
(gemakkelijke toegang tot filter)

Tractie rupsbanden

VERGELIJKINGS- 
TABEL VAN  

HET GAMMA
TECHNISCHE 

EIGENSCHAPPEN

RC 4380 RC 4400 RC 4402

Ty
p

e 
va

n 
zw

em
b

ad Bekleding

Liner,  
gewapend PVC,  
geverfd beton,  

tegels: met vermelde borstelkit

Liner,  
gewapend PVC,  
geverfd beton,  

tegels: met vermelde borstelkit

Polyester kuip  
en tegels  

(gladde bekleding)

Rechthoekig, ovaal, vrije vorm Rechthoekig, ovaal, vrije vorm Rechthoekig, ovaal, vrije vorm

Grootte
10 x 5 m 

(kabel 15m)
12 x 6 m 

(kabel 18m)
12 x 6 m 

(kabel 18m)

P
er

fo
rm

an
tie

Tractie Rupsbanden Rupsbanden Rupsbanden

Reinigingszone Bodem / wand / waterlijn Bodem / wand / waterlijn Bodem / wand / waterlijn

Filtratie finesse 100µ 100µ 100µ

Filtercapaciteit 3,7L 3,7L 3,7L 

Swivel - - -

Sensor Nav System™ - - -

- - -

Borstels Contact + - - -

C
yc

li

Aantal reinigingscycli 2 6 6

Reinigingszone
Bodem / wand / waterlijn

Enkel bodem
Bodem / wand / waterlijn

Enkel bodem
Bodem / wand / waterlijn

Enkel bodem

Handmatige tijdsaanpassing
van reiniging

- √ √

G
eb

ru
ik

sg
em

ak

Controle via IAqualinkTM app - - -

Lift System - - -

Programmatie 7 dagen - - -

Volledige filterindicator - √ √

Transparant venster √ √ √

Filter type
Filterbak met toegang bovenaan de 

reiniger
Filterbak met toegang bovenaan de 

reiniger
Filterbak met toegang bovenaan de 

reiniger

Karretje - √ √
Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar
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Elektrische reinigers > RC 4380 CYCLONX™ PRO

RC 4380 CYCLONX™ PRO

GARANTIE

JAAR
EEN CONCENTRAAT VAN TECHNOLOGIE
+ Optimale reiniging voor bodem / wanden / waterlijn
+ Extra grote aanzuigcapaciteit
+ Toegang tot filter door eenvoudige drukbeweging

,!3BH5E5-chccfc!

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : WR000240 891,00 € Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Bedieningskast Filterbak fijn vuil 100µ Basis voor bedieningskast

TOEBEHOREN

Filter EC 60µ - 
heel fijn vuil

Filter EC 200µ 
grof vuil

Filter EC 100µ 
standaard - fijn 

vuil

Bescherm hoes  
voor karretje Transport karretje Borstelset voor  

polyester bad

Borstelset voor 
zeer  

gladde bekleding

Referentie R0632602 R0632601 R0632600 R0568100 R0639500 R0697600 R0718600

Tarief ZBTW  44,36  44,36  44,36  50,37  99,80  66,53  129,21 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type zwembad Private ingebouwde zwembaden, bovengrondse zwembaden met harde wanden maximum 10 x 5 m.

Zwembadvorm Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Zwembadbodem Plat, lichte helling, samengestelde hellingen, diamantpunt

Bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapende PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone Vloer / wand / waterlijn

Aantal reinigingscycli /  
Duur reinigingscycli

2 cycli : 
 - Bodem «Deep Clean» : 1u30  

- Bodem / wand / waterlijn : 1u30

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230V en op 
veiligheids transformator

Verplaatsing Voorgeprogrammeerd

Tractie systeem Rupsbanden

Aandrijving Tandwiel

Borstels Ja

Lift Systeem Nee

Transparant venster Ja

Volle filter indicatie Nee

Afstandsbediening Nee

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische
bescherming van de motoren

Filtratie systeem / toegang Filterbak met toegang bovenaan de reiniger

Aantal producten per palet 20

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren 2

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Voedingsspanning robot  30 VDC

Geabsorbeerd vermogen 150 W

Lengte van kabel / 
Lengte van de slang 15 m

Afmetingen van reiniger  
(L × B × h) 41 x 42 x 28 cm

Afmetingen verpakking  
(L × B × h) 56 x 56 x 38 cm

Gewicht van de reiniger 9 kg

Verpakt gewicht 17,1 kg

Filteroppervlakte /  
Filtratievermogen 850 cm² / 100µ

Filtercapaciteit 3,7 L

Theoretisch gereinigde 
oppervlakte 22 cm
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Elektrische reinigers > RC 4400 CYCLONX™ PRO

RC 4400 CYCLONX™ PRO

GARANTIE

JAAR
DE ESSENTIE VAN DE ZODIAC® TECHNOLOGIE
+ Optimale reiniging voor bodem / wanden / waterlijn
+   Toegang tot filter door eenvoudige drukbeweging 
+   Extra grote aanzuigcapaciteit  

,!3BH5E5-abebdf!

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : WR000021 976,00 € Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Transport karretje Bedieningskast Filterbak fijn vuil 100µ

TOEBEHOREN

Filter EC 60µ - heel 
fijn vuil

Filter EC 200µ grof 
vuil

Filter EC 100µ stan-
daard - fijn vuil

Bescherm hoes  
voor karretje

Borstelset voor  
polyester bad

Borstelset voor zeer  
gladde bekleding

Referentie R0632602 R0632601 R0632600 R0568100 R0697600 R0718600

Tarief ZBTW  44,36  44,36  44,36  50,37  66,53  129,21 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type zwembad Private ingebouwde zwembaden, bovengrondse zwembaden met harde wanden maximum 12 x 6 m.

Zwembadvorm Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Zwembadbodem Plat, lichte helling, samengestelde hellingen, diamantpunt

Bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapende PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone Vloer / wanden / waterlijn

Aantal reinigingscycli /  
Duur reinigingscycli

6 cycli:
- Bodem «Deep Clean»: 1u, 1u30, 2u 

- Bodem / Wanden / Waterlijn:  1u, 1u30, 2u

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en op vei-
ligheids transformator

Verplaatsing Voorgeprogrammeerd

Tractie systeem Rupsen

Aandrijving Tandwiel

Borstels Ja

Lift Systeem Nee

Transparant venster Ja

Volle filter indicatie Ja

Afstandsbediening Nee

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische  
bescherming van de motoren

Filtratie systeem / toegang Filterbak met toegang bovenaan de reiniger

Aantal producten per palet 16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren 2

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 Hz

Voedingsspanning robot  30 VDC

Geabsorbeerd vermogen 150 W 

Lengte van kabel 18 m

Afmetingen van reiniger  
(L × B × h) 41 x 42 x 28 cm

Afmetingen verpakking  
(L × B × h) 56 × 56 × 46 cm

Gewicht van de reiniger 9,5 kg

Verpakt gewicht 19,1 kg

Filteroppervlakte 850 cm² / 100µ

Filtratievermogen 100µ

Filtercapaciteit 3,7 L

Theoretisch gereinigde  
oppervlakte 22 cm

Produkt gereserveerd voor de vakhandel
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Elektrische reinigers > RC 4402 CYCLONX™ PRO

RC 4402 CYCLONX™ PRO

GARANTIE

JAAR
EEN CONCENTRAAT AAN TECHNOLOGIE
Specifiek model voor Polyester kuipzwembaden 

 + Optimale reiniging voor bodem / wanden / waterlijn
+ Toegang tot filter door eenvoudige drukbeweging
+ Extra grote aanzuigcapaciteit

,!3BH5E5-chccef!

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : WR000239 976,00 € Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Transport karretje Bedieningskast Filterbak fijn vuil 100µ

TOEBEHOREN

Filter EC 60µ heel fijn vuil Filter EC 200µ grof vuil
Filter EC 100µ standaard - fijn 

vuil
Bescherm hoes  

voor karretje

Referentie R0632602 R0632601 R0632600 R0568100

Tarief ZBTW  44,36  44,36  44,36  50,37 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type zwembad Private ingebouwde zwembaden, bovengrondse zwembaden met harde wanden maximum 10 x 5 m.

Zwembadvorm Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Zwembadbodem Plat, lichte helling, samengestelde hellingen, diamantpunt

Bekleding Gladde bekleding ( polyester kuip , tegels)

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone Vloer / wanden / waterlijn

Aantal reinigingscycli /  
Duur reinigingscycli

6 cycli:
- Bodem «Deep Clean»: 1u, 1u30, 2u 

- Bodem / Wanden / Waterlijn:  1u, 1u30, 2u

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en op vei-
ligheids transformator

Verplaatsing Voorgeprogrammeerd

Tractie systeem Rupsen

Aandrijving Tandwiel

Borstels Ja

Lift Systeem Nee

Transparant venster Ja

Volle filter indicatie Ja

Afstandsbediening Nee

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische  
bescherming van de motoren

Filtratie systeem / toegang Filterbak met toegang bovenaan de reiniger

Aantal producten per palet 16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren 2

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 Hz

Voedingsspanning robot  30 VDC

Geabsorbeerd vermogen 150 W 

Lengte van kabel 18 m

Afmetingen van reiniger 

(L × B × h) 41 x 42 x 28 cm

Afmetingen verpakking 

(L × B × h) 56 × 56 × 46 cm

Gewicht van de reiniger 9,5 kg

Verpakt gewicht 19,1 kg

Filteroppervlakte 850 cm² / 100µ

Filtratievermogen 100µ

Filtercapaciteit 3,7 L

Theoretisch gereinigde  
oppervlakte 22 cm
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GEMEENSCHAPPELIJKE PUNTEN VAN HET GAMMA

> VORTEXTM 4WD GAMMA 
De ultieme kracht

VortexTM  Technologie : 
Krachtige en constante 

zuigkracht

Handvat vooraan de 
reiniger en waterevacuatie 

langs de achterzijde

3 filtratie niveau 
beschikbaar

Lamellen borstels Extra grote aanzuigmond Indicator volle filter

Gepatenteerd liftsysteemMakkelijke toegang tot filterbak 
met grote capaciteit (5L)

VERGELIJKINGS- 
TABEL VAN  

HET GAMMA
TECHNISCHE 

EIGENSCHAPPEN

RV 5300 RV 5380 RV 5600

Z
w

em
b

ad
ty

p
e

Bekleding Liner, gewapend PVC, geverfd beton, tegels Liner, gewapend PVC, geverfd beton, tegels Liner, gewapend PVC, geverfd beton, tegels

Vorm Rechthoekig, ovaal, vrije vorm Rechthoekig, ovaal, vrije vorm Rechthoekig, ovaal, vrije vorm

Grootte
12 x 6 m 

(kabel 18m)
12 x 6 m 

(kabel 18m)
20 x 10 m 

(kabel 25m)

P
re

st
at

ie
s

Tractie systeem 4 WD 4 WD 4 WD

Reinigingszone Vloer / wanden / waterlijn Vloer / wanden / waterlijn Vloer / wanden / waterlijn

Filter finesse 100µ 100µ 100µ

Filtercapaciteit 5L 5L 5L

Swivel - √ √

Sensor Nav System™ - - - 

Afstandsbediening - - √

Borstels Contact + √ √ √

C
yc

li

Aantal cycli 2 2 Meerdere

Aantal reinigingscycli Enkel vloer / vloer / wanden / waterlijn Enkel vloer / vloer / wanden / waterlijn
Enkel vloer / vloer /
wanden / waterlijn 

enkel waterlijn
Handmatige aanpassing van 
de reinigingstijd - - √

E
en

vo
ud

ig
 g

eb
ru

ik

Controle via IAqualinkTM app - - - 

Lift System - √ √
Programmeerbare 
bedieningskast - 7 dagen - - √

Volle filter indicatie √ √ √

Transparant venster - - - 

Filter type filterbak met toegang bovenaan de reinger filterbak met toegang bovenaan de reinger filterbak met toegang bovenaan de reinger

Karretje √ √ √
Garantie 3 jaar 3 jaar 3 jaar

ELEKTRISCHE REINIGERS
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Elektrische reinigers > RV 5300 VORTEX™ PRO 4WD

RV 5300 VORTEX™ PRO 4WD

GARANTIE

JAAR
DE ULTIEME KRACHT IN 4X4 VERSIE
+ Krachtige en constante aanzuiging
+ Reiniger voor alle terreinen 

 + Extra grote aanzuigcapaciteit

GEPATENTEERDE 
CYCLONISCHE 
AANZUIGING

,!3BH5E5-acfieb!

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie :WR000161 976,00 € Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Transport karretje Bedieningskast Filterbak fijn vuil 100µ Borstels contact +

TOEBEHOREN

Filter EC 60µ heel fijn vuil
Filter EC 100µ standaard - fijn 

vuil Filter EC 200µ grof vuil
Bescherm hoes  

voor karretje

Referentie R0638600 R0636600 R0643700 R0568100

Tarief ZBTW  49,90  49,90  49,90  50,37 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afme-
ting 12 x 6 m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Voor elke bodem Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone Vloer / wanden / waterlijn

Aantal reinigingscycli / Duur 
reinigingscycli

2 cycli 
- Bodem «Deep Clean»: 1h30 

-  Bodem / Wanden / Waterlijn: 2h30

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en op vei-
ligheids transformator

Verplaatsing Pre-programmatie

Tractie systeem 4 wielaandrijving

Aandrijving Tandwiel

Borstels Ja (Borstels Contact+)

Lift systeem Nee

Volle filter indicatie Ja

Afstandsbediening Nee

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische bescher-
ming van de motoren

Filtratie systeem / Filtertoegang Filterbak op de reiniger

Aantal producten per palet 16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren 3

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Voedingsspanning robot  30 VDC

Geabsorbeerd vermogen 150 W

Lengte van kabel 18m

Afmetingen van reiniger  
(L × B × h) 43 x 48 x 27 cm

Afmetingen verpakking  
(L × B × h) 56 x 56 x 46 cm

Gewicht van de reiniger 9,5 kg

Verpakt gewicht 21  kg

Filteroppervlakte / Filtratiever-
mogen 1180 cm² / 100µ

Filtercapaciteit 5 L

Theoretisch gereinigde  
oppervlakte 24,5 cm

Produkt gereserveerd voor de vakhandel
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Elektrische reinigers > RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

GARANTIE

JAAR
DE ULTIEME KRACHT IN 4X4 VERSIE
+ Krachtige en constante aanzuiging
+ Reiniger voor alle terreinen
+ Eenvoudig uit het water te halen
+ Extra grote aanzuigcapaciteit

NIEUW IN
GEPATENTEERDE 
CYCLONISCHE 
AANZUIGING

GEPATENTEERD 
LIFT SYSTEEM SWIVEL

,!3BH5E5-chbfhg!

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : WR000225 1.205,00 € Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Transport karretje Bedieningskast Filterbak fijn vuil 100µ Borstels contact + Swivel

TOEBEHOREN

Filter EC 60µ heel fijn vuil
Filter EC 100µ standaard - fijn 

vuil Filter EC 200µ grof vuil
Bescherm hoes  

voor karretje

Referentie R0638600 R0636600 R0643700 R0568100

Tarief ZBTW  49,90  49,90  49,90  50,37 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afme-
ting 12 x 6 m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Voor elke bodem Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone Vloer / wanden / waterlijn

Aantal reinigingscycli / Duur 
reinigingscycli

2 cycli 
- Bodem «Deep Clean»: 1h30 

-  Bodem / Wanden / Waterlijn: 2h30

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en op vei-
ligheids transformator

Verplaatsing Pre-programmatie

Tractie systeem 4 wielaandrijving

Aandrijving Tandwiel

Borstels Ja (Borstels Contact+)

Lift systeem Nee

Volle filter indicatie Ja

Afstandsbediening Nee

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische bescher-
ming van de motoren

Filtratie systeem / Filtertoegang Filterbak op de reiniger

Aantal producten per palet 16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren 3

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Voedingsspanning robot  30 VDC

Geabsorbeerd vermogen 150 W

Lengte van kabel 18m avec swivel

Afmetingen van reiniger  
(L × B × h) 43 x 48 x 27 cm

Afmetingen verpakking  
(L × B × h) 56 x 56 x 46 cm

Gewicht van de reiniger 9,5 kg

Verpakt gewicht 21  kg

Filteroppervlakte / Filtratiever-
mogen 1180 cm² / 100µ

Filtercapaciteit 5 L

Theoretisch gereinigde  
oppervlakte 24,5 cm



104

Elektrische reinigers > RV 5600 VORTEX™ PRO 4WD

RV 5600 VORTEX™ PRO 4WD

GARANTIE

JAAR
DE ULTIEME KRACHT IN 4X4 VERSIE
+ Krachtige en constante aanzuiging
+ Reiniger voor alle terreinen
+ Eenvoudig uit het water te halen
+ Extra grote aanzuigcapaciteit

GEPATENTEERDE 
CYCLONISCHE 
AANZUIGING

GEPATENTEERD 
LIFT SYSTEEM SWIVEL

,!3BH5E5-abhjcb!

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : WR000064 1.646,00 € Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Transport karretje Bedieningskast Filterbak fijn vuil 100µ Borstels contact + Kinetische afstandsbediening Swivel

TOEBEHOREN

Filter EC 60µ heel fijn vuil
Filter EC 100µ standaard - fijn 

vuil Filter EC 200µ grof vuil
Bescherm hoes  

voor karretje

Referentie R0638600 R0636600 R0643700 R0568100

Tarief ZBTW  49,90  49,90  49,90  50,37 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, max. afmeting 20 x 10m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal, vrije vorm

Voor elke bodem Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantpunt

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone Vloer/wanden/waterlijn

Aantal / duur reinigingscycli

Meerdere tijdsduren (van 0u30 tot 3u30) 
- Bodem «Deep Clean» 

-  Bodem / Wanden / Waterlijn 
- Waterlijn

Geïntegreerde programmatieklok Ja

Energiebron Autonoom, aansluiting op 230 V en op vei-
ligheids transformator

Verplaatsing Pre-programmatie

Tractie systeem 4 wielaandrijving

Aandrijving Tandwiel

Borstels Ja (Borstels Contact+)

Lift systeem Ja

Volle filter indicatie Ja

Afstandsbediening Ja

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische bescher-
ming van de motoren

Filtratiesysteem / toegang Filterbak / op de reiniger

Aantal producten per palet 16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren 3

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Voedingsspanning robot  30 VDC

Geabsorbeerd vermogen 150 W

Lengte van kabel 25 m met swivel

Afmetingen van reiniger  
(L × B × h) 43 x 48 x 27 cm

Afmetingen verpakking  
(L × B × h) 56 x 56 x 46 cm

Gewicht van de reiniger 9,5 kg

Verpakt gewicht 22,5 kg

Filteroppervlakte /  
Filtratievermogen 1180 cm2 / 100µ

Filtercapaciteit 5 L

Theoretisch gereinigde  
oppervlakte 24,5 cm

Produkt gereserveerd voor de vakhandel
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Lamellen / actieve reiniging

4-wielaangedreven 
toestellen

Transparant venster

Model RA 6700 iQ

Toegang tot 
filter

Groot 
aanzuigcapaciteit

Lift System
Eenvoudig uit het water te halen 

Zeer fijne filtratie 60 

• Afstandsbediening

• Programmering 7 dagen

• Lift System

• Keuze, starten, stoppen en volgen van cycli

• Gelokaliseerde reinigingsmodus

• Weergave van de watertemperatuur

•  Cyclus Smart : berekent de cyclustijd 
optimaal voor elk zwembad

•  Druksensor: efficiënt beheer voor  
wand en waterlijn reiniging

•  Watertemperatuursensor

Wi-Fi-besturing via de toepassing iAquaLink™

>  ALPHA iQ™ PRO 
ULTRA-EFFICIËNT VERENIGD MET INTELLIGENTIE

ELEKTRISCHE REINIGERS

JAAR
3 + 1 jaar op voorwaarde dat de robot  
gelinkt is aan de iAqualinkTM*
* Zie garantie boekje
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>  ALPHA iQ™ PRO 
ULTRA-EFFICIËNT VERENIGD MET INTELLIGENTIE

VERGELIJKINGS- 
TABEL VAN  

HET GAMMA
TECHNISCHE 

EIGENSCHAPPEN

RA 6300 iQ RA 6500 iQ RA 6700 iQ

Ty
p

e 
zw

em
b

ad
en Bekleding

Liner, Gewapend PVC, geverfd beton, 
tegels

Liner, Gewapend PVC, geverfd beton, 
tegels

Liner, Gewapend PVC, geverfd beton, 
tegels

Vormen Rechthoekig, ovaal, vrije vormen Rechthoekig, ovaal, vrije vormen Rechthoekig, ovaal, vrije vormen

Afmetingen 12 x 6 m (Kabel 18 m) 12 x 6 m (Kabel 18 m) 15 x 7 m (Kabel 21 m)

P
re

st
at

ie
s

Tractie 4 WD 4 WD 4 WD

Reinigingszones Bodem / wanden / waterlijn Bodem / wanden / waterlijn Bodem / wanden / waterlijn

Filtratiefinesse 60µ 60µ 60µ

Filtercapaciteit 5L 5L 5L

Swivel √ √ √

Sensor Nav System √ √ √

Afstandsbediening  - via app via app

Druksensor  - √ √

Borstels Contact + √ √ √

C
yc

li

Aantal cycli 2 Meerdere Meerdere

Reinigingscycli
Quick : Bodem alleen

Smart : Bodem / Wanden / Waterlijn

Quick : Bodem alleen
Smart : Bodem / Wanden / Waterlijn
Ultra : Bodem / Wanden / Waterlijn

Quick : Bodem alleen
Smart : Bodem / Wanden / Waterlijn
Ultra : Bodem / Wanden / Waterlijn

Waterlijn alleen

Handmatig aanpassen 
van reinigingstijd

 - √ √

G
eb

ru
ik

sg
em

ak

Beheer via iAquaLink 
app √ √ √

Lift System √ √ √

Programmering 7 dagen  - via app via app

Indicatie Vol filter √ √ √

Transparant venster √ √ √

Filtertype Stevig filter met top access Stevig filter met top access Stevig filter met top access

Trolley √ √ √

G
ea

va
nc

ee
rd

e 
fu

nc
tie

s 
in

 d
e 

ap
p

Weergave 
watertemperatuur

 -  - via app

Modus gelokaliseerde 
reiniging  -  - via app

Garantie 4 jaar* 4 jaar* 4 jaar*

Gepersonaliseerde reiniging dankzij 
naar het Nav Sensor SystemTM

Gepatenteerde cyclonische 
zuigkracht

Intuïtieve bediening 
aangesloten in Wi-Fi

Lift System

*3 jaar + 1 jaar onder voorwaarde dat de robot binnen de 6 maanden aan de iAqualinktm applicatie gekoppeld is

ELEKTRISCHE REINIGERS
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Elektrische reinigers > RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

GARANTIE*

JAAR4DE COMBINATIE VAN OPTIMAAL PRESTATIEVERMOGEN EN INTELLIGENTIE
+ Sensor Nav System : intelligentie en gepersonaliseerde reiniging
+ Ultra-prestatiegericht & langdurig aanzuigen
+ Lichter bij het uit het water halen
+  Aangesloten via WiFi : intuïtieve interface en geavanceerde functies  

in de app, overal beschikbaar 

GEPATENTEERDE 
CYCLONISCHE 
AANZUIGING

GEPATENTEERD 
LIFT SYSTEEM SWIVEL

,!3BH5E5-ahaieb! 3 jaar + 1 jaar onder voorwaarde dat de robot binnen de 6 maanden aan de iAqualinkTM applicatie gekoppeld is

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : WR000199 1.369,00 € Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Trolley Stuurkast Filter 60µ heel fijn vuil Borstels contact + Swivel mobiel applicatie
(gratis te downloaden)

TOEBEHOREN

Filter EC 60µ heel fijn vuil Filter EC 100µ standaard - fijn vuil Filter EC 200µ grof vuil Beschermhoes

Referentie R0863500 R0863600 R0863700 R0568100

Tarief ZBTW  49,16  49,16  49,16  50,37 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Soorten zwembaden Ingegraven zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, aangeraden maximum 12 x 6 m

Vorm baden Alle vormen : Rechthoekig, ovaal, vrije vormen

Bodem baden Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Bekleding Tegels, liner, polyester, gewapend PVC, geverfd beton

BESCHRIJVING

Reinigingszones Bodem / Wanden / Waterlijn

Aantal / Duur reinigingscycli

2 cycli:
- Quick: Bodem alleen 1h15

- Smart: bodem / wanden / waterlijn
(berekende tijd)

Ingebouwde timer Nee

Voeding Autonoom, aansluiting op 230 V voor de 
transformator

Verplaatsting Voorgeprogrammeerd

Tractie  4 -wielaandrijving

Transmissie Transmissie

Druksensor Nee

Borstels Ja (Borstels Contact+)

Lift System Ja  

Transparant venster Ja

Weergave vol filter Ja

Afstandsbediening Nee

Opmeting watertemperatuur Nee

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische bescher-
ming van de motoren

Filtratiesoort / Vuilopvang Stevig filter met top access

Aantal producten per palet 16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren 3

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Voedingsspanning robot 30 VDC

Geabsorbeerd vermogen 150 W

Lengte van kabel 18m avec Swivel

Afmetingen van reiniger (L × 
B × h) 43 x 48 x 27 cm

Afmetingen verpakking 56 x 56 x 46 cm

Gewicht van de reiniger 10 kg

Verpakt gewicht 21 kg

Filteroppervlakte / Filtratiever-
mogen 1180 cm² / 60µ

Filtercapaciteit 5 L

Theoretische breedte reiniging / 
Afmeting aanzuiging 24,5 cm

Produkt gereserveerd voor de vakhandel
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Elektrische reinigers > RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO

RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO

DE COMBINATIE VAN OPTIMAAL PRESTATIEVERMOGEN EN INTELLIGENTIE
+ Sensor Nav System : intelligentie en gepersonaliseerde reiniging
+ Ultra-prestatiegericht & langdurig aanzuigen
+ Lichter bij het uit het water halen
+  Aangesloten via WiFi : intuïtieve interface en geavanceerde functies  

in de app, overal beschikbaar  

GEPATENTEERDE 
CYCLONISCHE 
AANZUIGING

GEPATENTEERD 
LIFT SYSTEEM SWIVEL

,!3BH5E5-ahaide! 3 jaar + 1 jaar onder voorwaarde dat de robot  aan de iAqualinkTM applicatie gekoppeld is

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : WR000198 1.491,00 € Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Trolley Stuurkast Filter 60µ heel fijn vuil Borstels contact + Swivel Mobiel applicatie
(gratis te downloaden)

TOEBEHOREN

Filter EC 60µ heel fijn vuil Filter EC 100µ standaard - fijn vuil Filter EC 200µ grof vuil Bescherm hoes voor karretje 

Referentie R0863500 R0863600 R0863700 R0568100

Tarief ZBTW  49,16  49,16  49,16  50,37 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Soorten zwembaden Ingegraven zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, aangeraden maximum 
12 x 6 m

Vorm baden Alle vormen : Rechthoekig, ovaal, vrije vormen

Bodem baden Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Bekleding Tegels, liner, polyester, gewapend PVC, geverfd beton

BESCHRIJVING

Reinigingszones Bodem / Wanden / Waterlijn

Aantal / Duur reinigingscycli

Meervoud van 0h30 tot 3h30 met voorafgestelde 
cycli :

Quick : bodem alleen 1h15
Smart : bodem / wanden / waterlijn (berekende tijd)

Ultra : bodem / wanden / waterlijn (2h45)

Ingebouwde timer Ja

Voeding Autonoom, aansluiting op 230 V voor de 
transformator

Verplaatsting Voorgeprogrammeerd

Tractie  4 -wielaandrijving

Transmissie Transmissie

Druksensor Ja

Borstels Ja (Borstels Contact+)

Lift System Ja  

Transparant venster Ja

Weergave vol filter Ja

Afstandsbediening Afstandsbediening via app

Opmeting watertemperatuur Nee

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische bescher-
ming van de motoren

Filtratiesoort / Vuilopvang Stevig filter met top access

Aantal producten per palet 16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren 3

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Voedingsspanning robot 30 VDC

Geabsorbeerd vermogen 150 W

Lengte van kabel 18m avec Swivel

Afmetingen van reiniger (L × 
B × h) 43 x 48 x 27 cm

Afmetingen verpakking 56 x 56 x 46 cm

Gewicht van de reiniger 10 kg

Verpakt gewicht 21 kg

Filteroppervlakte / Filtratiever-
mogen 1180 cm² / 60µ

Filtercapaciteit 5 L

Theoretische breedte reiniging / 
Afmeting aanzuiging 24,5 cm

Produkt gereserveerd voor de vakhandel

GARANTIE*

JAAR4
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3 jaar + 1 jaar onder voorwaarde dat de robot  aan de iAqualinkTM applicatie gekoppeld is

Elektrische reinigers > RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

DE COMBINATIE VAN OPTIMAAL PRESTATIEVERMOGEN EN INTELLIGENTIE
+ Sensor Nav System : intelligentie en gepersonaliseerde reiniging
+ Ultra-prestatiegericht & langdurig aanzuigen
+ Lichter bij het uit het water halen
+  Aangesloten via WiFi : intuïtieve interface en geavanceerde functies  

in de app, overal beschikbaar  

GEPATENTEERDE 
CYCLONISCHE 
AANZUIGING

GEPATENTEERD 
LIFT SYSTEEM SWIVEL

,!3BH5E5-ahaich! 3 jaar + 1 jaar onder voorwaarde dat de robot  aan de iAqualinkTM applicatie gekoppeld is

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : WR000197 1.543,00 € Recupel tax: 0,29 € ZBTW

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Trolley Stuurkast Filter 60µ heel fijn vuil Borstels contact + Swivel mobiel applicatie
(gratis te downloaden)

TOEBEHOREN

Filter EC 60µ heel fijn vuil Filter EC 100µ standaard - fijn vuil Filter EC 200µ grof vuil Bescherm hoes voor karretje 

Referentie R0863500 R0863600 R0863700 R0568100

Tarief ZBTW  49,16  49,16  49,16  50,37 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Soorten zwembaden Ingegraven zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, aangeraden maximum 
15 x 7 m

Vormen bad Alle vormen : Rechthoekig, ovaal, vrije vormen

Bodem bad Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt

Bekleding Tegels, liner, polyester, gewapend PVC, geverfd beton

BESCHRIJVING

Reinigingszones Bodem / Wanden / Waterlijn

Aantal / Duur reinigingscycli

Meervoud van 0h30 tot 3h30 met voo-
rafgestelde cycli :

Quick : bodem alleen 1h15
Smart : bodem / wanden / waterlijn (berekende 

tijd)
Ultra : bodem / wanden / waterlijn (2h45)

Waterlijn alleen 0h45
Ingebouwde timer Ja

Voeding Autonoom, aansluiting op 230 V voor de 
transformator

Verplaatsting Voorgeprogrammeerd

Tractie  4 -wielaandrijving

Transmissie Transmissie

Druksensor Ja

Borstels Ja (Borstels Contact+)

Lift System Ja  

Transparant venster Ja

Weergave vol filter Ja

Afstandsbediening Afstandsbediening via app

Opmeting watertemperatuur Ja (aflezen in app)

Veiligheid Veiligheid uit het water, elektronische bescher-
ming van de motoren

Filtratiesoort / Vuilopvang Stevig filter met top access

Aantal producten per palet 16

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal motoren 3

Voedingsspanning kastje 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Voedingsspanning robot 30 VDC

Geabsorbeerd vermogen 150 W

Lengte van kabel 21m avec Swivel

Afmetingen van reiniger (L × 
B × h) 43 x 48 x 27 cm

Afmetingen verpakking 56 x 56 x 46 cm

Gewicht van de reiniger 10 kg

Verpakt gewicht 22,3 kg

Filteroppervlakte / Filtratiever-
mogen 1180 cm² / 60µ

Filtercapaciteit 5 L

Theoretische breedte reiniging / 
Afmeting aanzuiging 24,5 cm

Produkt gereserveerd voor de vakhandel

GARANTIE*

JAAR4
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Het diagnostische instrument
DIAG BOX

+ Eenvoudig systeem met display voor stand-alone gebruik (zonder PC)

+ Laat toe om in autonome modus de tests uit het water  uit te voeren .

+  Kan worden aangesloten op een PC voor geavanceerd gebruik (volledige 
diagonaal)

+ Stralingset geleverd met kleurcode voor alle producten

VOOR WELKE PRODUCTEN?

Alle VortexTM (inclusief VortexTM1), Alle Tornax
Alle CyclonXTM

Lazernaut , Cybernaut NT (na 2010)

ELEMENTEN TE TESTEN

In stand-alone modus: bedieningskast / motorblok / kabel / afstandsbediening 

Drijfkabel van de 
robot

Te testen elementen Kabeltype om aange-
sloten te worden

CyclonxTM

VortexTM

TornaX

Robot GRIJZE adapter

Bedieningskast BLAUWE adapter

Motorblok BRUINE  adapter

Robot Drijfkabel van de robot

Bedieningskast GROENE adapter

VortexTM 1 Robot RODE adapter

Lazernaut, CybernautTM NT
(>2010)

Robot (via de bedieningskast van 
de robot) GELE  adapter

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : R0685300 526,27 €
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Hydraulische reinigers

Hulp bij maken van uw keuze Kontiki™ 2 T3® T5®  Duo MX9™

Hydraulische reiniger technologie • • • •

Werking van het toestel Diafragma Diafragma Diafragma Mechanisch

Vormen van het zwembad Rechthoekig / ovaal Rechthoekig / ovaal / rond Vrije vormgeving Vrije vormgeving

Bodem van het zwembad Plat / aflopend Plat / aflopend Plat / aflopend / aflopend met 
duikgedeelte Alle type bodems

Zwembad afmeting 8 x 4 m 9 x 5 m 12 x 6 m 12 x 6 m

Verplaatsing Bodem Bodem Bodem en wand Bodem en wand

Vermogen 1/2 CV 1/2 CV 3/4 CV 3/4 CV

Aantal slangen van 1 m 8 10 12 12

Slangen Twist Lock - • • •

Waarborg 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

CyclonicTM Leaf 
Catcher

MX9™T5® DuoT3®KontikiTM 2 Spa Wand

De hydraulische reinigers van Zodiac® : 
Een eenvoudige en toegankelijke oplossing
De hydraulische reinigers zijn eenvoudig te installeren op 
het filtratiesysteem van het zwembad en gebruiken de 
kracht van de motor voor de werking ervan�

De reinigers vangen het puin op door aanzuiging en wordt 
opgeslagen in de voorfilter van de pomp�

De hydraulische reinigers worden aangesloten op de 
borstelaansluiting of op een skimmer en zijn uitermate 
geschikt voor kleinere baden met vlakke of licht hellende 
bodem en bovengrondse zwembaden�

Standaard installatie
•  De reiniger wordt rechtstreeks aangesloten op de borstelaansluiting of op de skimmer�  Geen enkele 

electrische aansluiting is vereist�

•  De lengte van de slang perfect aangepast aan het zwembad is gelijk aan de verste afstand dat de 
robot  kan afleggen in het zwembad vanaf het aansluitpunt (skimmer) tot in de verste hoek van het 
zwembad plus 1 meter� 

•  Voor een optimale installatie is het best een debiet test uit te voeren en deze te regelen met behulp 
van de by-pass�

Lengte van de slang
=

Afstand tussen skimmer of 
stofzuigeraansluiting en het verste 

punt
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Hydraulische reinigers > KONTIKI™ 2 

KONTIKI™ 2 

GARANTIE

JAAR

+ Diafragma: membraantechnologie
+ Schijf met vinnen: optimale beweeglijkheid van de reiniger

&!47IFI0-haehib!

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie :W70478 116,00 €

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Adaptors (x2) Slang deflector (x2)

TOEBEHOREN

Set van 6 buizen van 1 m Debiettester

Referentie W69100 W70335P

Tarief ZBTW  48,30  16,84 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad Bovengrondse zwembaden met harde wanden. Maximum afmeting 8 x 4 m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal

Voor elke bodem Plat, aflopend

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone Bodem

Wascycli 6 uur filtratie (3*2uur)

Energiebron Filtratiegroep

Verplaatsing Willekeurig

Installatie Door de gebruiker op de skimmer of de 
bodemreiniger aansluiting

Gebruiksysteem Diafragma

Type van opgezogen vuildeeltjes Fijn, gemiddeld en groot

Aantal producten per palet 24

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Slanglengte 8 slangen van 1 m

Afmetingen van de reiniger  
(L x B x h) 48 x 20 x 40 cm

Afmetingen verpakking  
(L x B x h) 101 × 31,5 × 33 cm

Gewicht van de reiniger 1,3 kg 

Verpakt gewicht 5,5 kg 

Filteroppervlakte 
Filtratievermogen

Filtratiecycli van het 
zwembad

Gereinigde breedte 40 cm

Minimum pompvermogen 1/2 CV

Verplaatsingssnelheid 6 m/min.

BOVENGRONDSE 
ZWEMBADEN
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Hydraulische reinigers > T3® 

T3® 

GARANTIE

JAAR

+  Diacyclone diafragma : een nog sterkere zuigkracht
+ Schijf met vinnen: optimale beweeglijkheid van de reiniger

&!47IFI0-hagheh!

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : W70674 187,00 €

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Slang Twist Lock Antiblokkering wiel Debiettester automatische debietkraan  
(skimmer)

TOEBEHOREN

Set van 6 buizen van 1 m twist lock

Referentie W78055

Tarief ZBTW  117,14 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type zwembad Bovengrondse zwembaden met harde wanden. Maximum afmeting 9 x 5 m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal

Voor elke bodem Plat, aflopend

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone Bodem

Wascycli 6 uur filtratie (3*2uur)

Energiebron Filtratiegroep

Verplaatsing Willekeurig

Installatie Door de gebruiker op de skimmer of de 
bodemreiniger aansluiting

Gebruiksysteem Mechanische afzuiging : Diafragma Dia cyclone

Type van opgezogen vuildeeltjes Fijn, gemiddeld

Aantal producten per palet 27

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Slanglengte 10 slangen van 1 m

Afmetingen van de reiniger  
(L x B x h) 41 x 36 x 28 cm

Afmetingen verpakking  
(L x B x h) 102,8 x 41,5 x 22,4 cm

Gewicht van de reiniger 1,18 kg 

Verpakt gewicht 6,8 kg

Filtratievermogen Filtratiecycli van het 
zwembad

Gereinigde breedte 30 cm

Minimum pompvermogen 1/2 CV

Verplaatsingssnelheid 6,5 m/min.

ALLE TYPES 
BEKLEDING
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Hydraulische reinigers > T5®Duo 

T5®Duo 

GARANTIE

JAAR

+ Duo Traction Control: soepele schijf in twee delen voor een betere grip 
 + Dia cyclone diafragma : een nog sterkere zuigkracht

&!47IFI0-hiaege!

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : W78046 282,00 €

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Slang Twist Lock Antiblokkering wiel Debiettester automatische debietkraan  
(skimmer)

TOEBEHOREN

Set van 6 buizen van 1 m twist lock

Referentie W78055

Tarief ZBTW  117,14 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad Bovengrondse zwembaden met harde wanden. Maximum afmeting 12 x 6 m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Voor elke bodem Plat, aflopend, aflopend met duikgedeelte

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone Bodem en wand

Wascycli 6 uur filtratie (3*2uur)

Energiebron Filtratiegroep

Verplaatsing Willekeurig, vloer en wanden

Installatie Door de gebruiker op de skimmer of de 
bodemreiniger aansluiting

Gebruiksysteem Diafragma Dia cyclone

Type van opgezogen vuildeeltjes Fijn, gemiddeld en groot

Aantal producten per palet 24

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Slanglengte 12 slangen van 1 m

Afmetingen van de reiniger  
(L x B x h) 44 x 43 x 22 cm

Afmetingen verpakking  
(L x B x h) 99 × 45,5 × 29,5 cm

Gewicht van de reiniger 1,4 kg 

Verpakt gewicht 8,4 kg 

Filteroppervlakte / Filtratiever-
mogen

Filtratiecycli van het 
zwembad

Gereinigde breedte 44 cm

Minimum pompvermogen 3/4 CV

Verplaatsingssnelheid 6 m/min.

ALLE TYPES 
ZWEMBADEN

ALLE TYPES 
BEKLEDING
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Hydraulische reinigers > MX9™ 

MX9™ 

GARANTIE

JAAR

+  Voorgeprogrammeerde navigatie systeem X-drive:  
voor een zeer efficiënte reiniging van elke oppervlakte.

+   Turbo aanzuigkracht, krachtige turbine en 2 aanzuig-schroeven
+   Rupsbanden: voor een perfecte stabiliteit en beweeglijkheid
+   Slang twist lock : eenvoudige en veilige aansluiting

,!3BH5E5-acbjbb!

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie :WS000033 509,00 €

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Cyclonische  
reinigingsborstels Slang Twist Lock Conische  

adaptor Bocht 45° verlengd Bocht 45° Debietregelaar 
(robot)

Automatische 
debietkraan 
(skimmer)

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad Privé ingebouwde zwembaden en bovengrondse zwembaden met harde wanden, maximum afme-
ting 12x6m

Voor elk type vormgeving Rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving

Voor elke bodem Plat, aflopend, aflopend met duikgedeelte

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Reinigingszone Bodem en wand

Wascycli 6 uur filtratie (3*2uur)

Energiebron Filtratiegroep

Verplaatsing Willekeurig, alleen vloer

Installatie Door de gebruiker op de skimmer of de 
bodemreiniger aansluiting

Gebruiksysteem Mechanische afzuiging : Diafragma Dia cyclone

Type van opgezogen vuildeeltjes Fijn, gemiddeld

Aantal producten per palet 30

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Slanglengte 12 slangen van 1 m

Afmetingen van de reiniger  
(L x B x h)

41 × 19 × 22 cm (met flexi 
hose)

Afmetingen verpakking  
(L x B x h) 102 × 23 × 37 cm

Gewicht van de reiniger 3,2 kg 

Verpakt gewicht 9,5 kg

Filteroppervlakte Filtratiever-
mogen

Filtratiecycli van het 
zwembad

Gereinigde breedte 36 cm

Minimum pompvermogen 3/4 CV

Verplaatsingssnelheid 8 m/min.

Produkt gereserveerd voor de vakhandel

TOEBEHOREN

Set van 6 buizen van 1 m twist lock Cyclonic™ Leaf Catcher

Referentie W78055 W37110

Tarief ZBTW  117,14  102,00 

ALLE TYPES 
ZWEMBADEN
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Hydraulische reinigers > Cyclonic™ Leaf Catcher 

Cyclonic™ Leaf Catcher 

+  Gebrevetteerde technologie met cycloon aanzuiging : Vuil blijft 
in beweging, met constante aanzuiging

+   Geen enkele druk op pomp
+  Brede filterbak, transparant en makkelijk te ledigen
+   Eenvoudig te installeren op alle type slangen dankzij meegele-

verde regulatiekranen en Twist lock slangen

&!47IFI0-dhbbaf!

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie :W37110 102,00 €

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Standaard slangen adaptors en Twist Lock

ALGEMEENHEDEN

Verplaatsing Rechtstreeks in de skimmer of 
stofzuigaansluiting

Type van opgezogen vuildeeltjes Voor alle vuil

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen (L x B x h) 23 x 19 x 28 cm

Afmetingen verpakking  
(L x B x h) 24 x 20 x 29 cm

Gewicht van de reiniger 1 kg

Verpakt gewicht 1,3 kg

Sluit de bladvanger aan op de slang die zich het dichtst bij de borstel - of skimmeraansluiting bevindt. 
Zorg ervoor dat de bladvanger correct georiënteerd is (pomp = pompzijde en reiniger = robotzijde).
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Hydraulische reinigers > Spa Wand 

Spa Wand 

+ Gerichte reiniging van kleine volumes
+  Manueel en handige borstel, eenvoudig in gebruik. Zonder enige verbinding
+  Het opgezogen vuil blijft in aparte roestvrije filter

*!3I9B9A-bdegja!

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie :W9320018 66,30 €

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Stalen filter 2 eindstukken voor de reiniging Wandhouder

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Type van zwembad Bovengrondse en ingebouwde privé-zwembaden, spa, trappen, overloop kokers,  
geïntegreerde filtratieblokken

Voor elk type vormgeving Alle types

Voor elke bodem Alle types

Voor elk type bekleding Tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton

ALGEMEENHEDEN

Energiebron Muurborstel

Verplaatsing In skimmer of borstelaansluiting

Type van opgezogen vuildeeltjes Stof, insecten, grint, bladeren…

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen (L x B x h) 7 x 7 x 144 cm

Afmetingen verpakking  
(L x B x h) 8 x 9 x 146 cm

Gewicht van de reiniger 1,2 kg

Verpakt gewicht 1,7 kg

EMBOUT LARGE

Breed eindstuk : ideaal voor drijvend vuil
oppervlakkig of zwevend.

Eindstuk dubbele functie : voor het vuil op de bodem of in de hoeken.

ALLE TYPES 
ZWEMBADEN

ALLE TYPES 
BEKLEDING
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POLARIS®

Hoofdleiding
Lengte = max.diepte

UFW

 
Filter

Centrale 
spil

Flexibele drijvers,
op een afstand van 45 tot 95 cm

Drijvers ter hoogte van de hoofdsectie van de buis 
met een afstand van 60 tot 90 cm.

1   Het water wordt opgezogen door de pomp via de skimmers en de 
hoofdafvoer.

2   Het water wordt naar de filter gestuurd om gereinigd te worden.

3   Proper water komt terug in het zwembad via de inlaten.

4   Een omleiding wordt gemaakt op deze buizen om de 
boosterpomp te kunnen voeden.

5   De hogedrukreinigers van Polaris® kunnen 
aangesloten worden op de bodemreiniger 
aansluitingen die getransformeerd zijn tot 
inlaten.

6   Het Venturi-effect gegenereerd door 
de jets, transformeert het water in 
een krachtige zuigstroom zodat de 
reiniger zich kan verplaatsen.

7   De lengte van de slang  moet gelijk zijn aan 
de afstand tussen de retourleiding (5) 
en het verste punt (7).

INSTALLATION TYPE

>   
Hoge drukreiniging

•  Vaste buis, 16 bar

•   Boosterpomp 1CV minimum gekoppeld aan de filtratie

Voor een optimale werking kan u uw klanten best aanraden om hun zwembad uit te rusten met een elektrische schakelkast en een 
boosterpomp van Polaris. Dat is de garantie voor een volledige compatibiliteit en een ideale zuigkracht!

•  Werkdruk van minimum 1,8 bar

NOODZAKELIJKE UITRUSTING

INSTALLATIE VAN DE SLANG 

De reiniger zuigt puin op met behulp van een fysisch principe dat het «venturi-effect» 
wordt genoemd, die zich in het in het toestel voordoet en de watertoevoer transformeert 
in een krachtige zuigstroom.

Deze functie zorgt voor een maximale efficiëntie in een minimum van tijd.

7

5

3

1

2

4

6

1  Watertoevoer  
onder druk

3  Vuil opgenomen  
in filterzak

2  Venturi-effect  
gegenereerd door de jets 
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> Vuil heeft geen enkele kans meer 

Beklimt de wanden

Vierwielaandrijving voor een betere 
wendbaarheid om zowel de bodem als 
de wanden goed te reinigen.

Werkt met een boosterpomp

POLARIS®

Zeer gemakkelijk te reinigen XL 
filterbak

Geen contact met het vuil, de bak is 
gemakkelijk uit te nemen et te reinigen met 
een gewone tuinslang.

Tweetrapsfilter

Verzamelt grof en fijn vuil.

Actieve borstels

Om zelfs ingebed 
vuil te verwijderen.

XL zuigmond en meer vermogen

Zuigt moeiteloos alle soorten vuil op, 
zelfs grotere elementen.

Multidirectionele navigatie

Voor een snelle reiniging en een optimale 
behandeling van het hele zwembad.



120120

GARANTIE

JAAR+ 3 jets, ultra-krachtige aanzuiging
+ Brede aanzuigmond
+ Multidirectionele navigatie
+ Tweetrapsfiltratie

«*Voor een optimaal functioneren in sommige betegelde baden, kan het nodig zijn om Positrax tegelbanden toe te voegen, beschikbaar als aanvullend 
product
**In geval van een technisch lokaal op meer dan 15m.
Voor een optimale werking van deze robot op hydraulische druk raden wij aan een boosterpomp van 1,5CV of meer te gebruiken.
De Polaris QUATTRO Sport wordt geleverd met een tweetrapsfilterbak 600/200µ.»

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : WE000028  679,00 € 

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Tweetrapsfiltratiebak

TOEBEHOREN

Filterbak grof vuil Filterbak fijn vuil

Réf. Zodiac R0836300 R0836400

 35,00  35,00 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Soorten zwembaden Ingegraven particuliere baden standaard afmetingen

Vormen bad Alle vormen

Bodem bad Vlak, licht hellend, samengestelde helling, duikgedeelte, diamantspunt

Bekleding Tegels*, liner, polyesterbad, gewapend PVC, geverfd beton

BESCHRIJVING

Systeem Hydraulische druk

Verplaatsting Willekeurig en multidirectioneel

Voeding Boosterpomp gekoppeld aan filtratiesysteem

Aanzuiging Venturi-systeem 3 jets

Vuilopslag Dubbel stevig filter, Top access

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Benodigde apparatuur* boosterpomp 1 PK, boos-
terpomp 1,5 PK en meer**

Werkingsdruk 2,2 bar

Aansluiting bodemaanzuiger Stevige slang 16 bar

Verplaatsingssnelheid 16 m / min

Afmeting aanzuiging 7 cm

Lengte slang 9,60 m

Gewicht robot 6.8 kg

Aantal robots / palet 20

Polaris® > Reinigers op hydraulische druk > Polaris® QUATTRO™ Sport

ALLE TYPES 
ZWEMBADEN
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GARANTIE

JAAR+ 2 jets, ultrakrachtig aanzuigen
+ Brede aanzuiging
+ Automatische terugslagklep, anti-blokkeersysteem

* naar gelang de afstand van het technisch lokaal

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : W7220000  553,30 € 

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Standaard filterzak Automatische terugslagklep

TOEBEHOREN

Wegwerpzakjes EZ bag 280 
(per 6) Standaardzak Zak voor bladeren Fijne filterzak

Réf. Zodiac W7230114 W7230102 W7230104 W7230103

 64,70  74,73  66,31  61,99 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Soorten zwembaden Ingegraven particuliere baden standaard afmetingen

Vormen bad Alle vormen

Bodem bad Vlak, licht hellend, samengestelde helling, duikgedeelte, diamantspunt

Bekleding Liner

BESCHRIJVING

Systeem Hydraulische druk

Verplaatsting Willekeurig en automatisch achteruit

Voeding Boosterpomp gekoppeld aan filtratiesysteem

Aanzuiging Venturi-systeem 2 jets

Vuilopslag Filterzak + zweepdraad

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Benodigde apparatuur* boosterpomp 1 PK

Werkingsdruk 2,2 bars

Aansluiting bodemaanzuiger Stevige slang 16 bar

Verplaatsingssnelheid 15 m / min

Afmeting aanzuiging 7 cm

Lengte slang 9,60 m

Gewicht robot 3,2 kg

Aantal robots / palet 36

Polaris® > Reinigers op hydraulische druk > Polaris® 280

ALLE TYPES 
ZWEMBADEN
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GARANTIE

JAAR+ 3 jets, ultrakrachtig aanzuigen
+ 3 wielaandrijving en extra brede banden
+ Automatische terugslagklep, anti-blokkeersysteem  
+ RVS ketting, zeer betrouwbare transmissie 

«* naar gelang de afstand van het technisch lokaal
**In geval van een technisch lokaal op meer dan 15m.
Voor een optimale werking van deze robot op hydraulische druk raden wij aan een boosterpomp van 1,5CV of meer te gebruiken.
De Polaris 3900 Sport wordt geleverd met een standaard filterzak dubbele capaciteit ref. 39-310 en de ultrafijne zak ref. K-18.»

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Referentie : W7620000  629,00 € 

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Filterzak dubbele capaciteit Ultra fijne zak Automatische  
terugslagklep Tail Sweep Pro

TOEBEHOREN

Wegwerpzakjes EZ bag 
280 (per 6)

Standaardzak  
met dubbele inhoud

Standaardzak Zak voor bladeren Fijne filterzak

Réf. Zodiac W7230114 W7610000 W7230111 W7230104 W7230109

 64,70  74,73  74,73  66,31  61,99 

VOOR WELK ZWEMBAD ?

Soorten zwembaden Ingegraven particuliere baden standaard afmetingen

Vormen bad Alle vormen

Bodem bad Vlak, licht hellend, samengestelde helling, duikgedeelte, diamantspunt

Bekleding Liner

BESCHRIJVING

Systeem Hydraulische druk

Verplaatsting Willekeurig en automatisch achteruit

Voeding Boosterpomp gekoppeld aan filtratiesysteem

Aanzuiging Venturi-systeem 2 jets

Vuilopslag Filterzak + zweepdraad

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Benodigde apparatuur*
boosterpomp 1 PK, 

boosterpomp 1,5 PK en 
hoger**

Werkingsdruk 2,2 à 2,6 bars max

Aansluiting bodemaanzuiger Stevige slang 16 bar

Verplaatsingssnelheid 20 m / min

Afmeting aanzuiging 6 cm

Lengte slang 9,60 m

Gewicht robot 3,5 kg

Aantal robots / palet 16

Polaris® > Reinigers op hydraulische druk > Polaris® 3900 Sport

ALLE TYPES 
ZWEMBADEN
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12 18

Polaris® > Reinigers op hydraulische druk > Tail Sweep pro

+ Om het vuil in het zwembad beter los te maken
+ Minder spetteren naast het bad
+  Eenvoudig te installeren op het uiteinde  

van de Polaris Zweepdraad
+ Geschikt voor alle modellen van de Polaris drukreinigers

GARANTIE

JAAR

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen van het accessoire  
(L × P × h)  10 x 5 x 5 cm

Afmetingen verpakking  
(L × P × h) 11 x 5 x 5 cm

Gewicht accessoire 21 g

Gewicht met verpakking 39 g

GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Schuimborstel Tail sweep

Verkoopstandaard 18 stuks Karton 12 stuks

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Standaard model
W7220031 W7220032

291,20 € 194,14 €

ALGEMENE INFO

Installatie Door de gebruiker, aan het uiteinde van het zweepdraad van de reiniger

Boven water :
Als de luchtkanalen boven water komen, zorgt de luchttoevoer 
ervoor dat het aanzuigen stopt om spetteren naast het zwem-
bad te voorkomen

Laterale luchtkanalen voor  
het opzuigen van water of lucht

Buis voor verspreiding  
van water

In het water :
De laterale luchtkanalen van de Tail Sweep Pro staan toe het water op te 
zuigen dat via Venturi opnieuw in de buis komt :
 • Verhoogd debiet
 • Optimaal losmaken van vuil

12 18

ALLE TYPES 
ZWEMBADEN
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Polaris > Boosterpomp & Control Box

Boosterpomp & Control Box

+ De beste partner voor de Polaris robot
+ Eenvoudig programmeerbaar
+ Bescherming door magnetothermische zekering

Boosterpomp
zonder connectie kit

Boosterpomp
met connectiekit

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Standaard model
BP / W4530247 BPK / W4530248

386,71 € 445,58 €
Recupel tax 0,29 € 0,29 €

Control Box

PUBLIEKE PRIJS ZBTW

Standaard model
CE-2001 / W2520001

214,38 €
Recupel tax 0,29 €

ALGEMENE INFO

Vermogen 1 pk MONO

Type Meercellig

Behuizing en turbines Noryl®

Samenstelling Pomp + Quick Connect Kit (BPK)

Gewicht 11 kg

Garantie 2 jaar

ALGEMENE INFO

Afmetingen L. 220 x l. 200 x H. 200 mm

Gewicht 1 kg

Garantie 2 jaar

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding 220-240 V

Verbruik 0,75 kW

Turbine as Inox AISI 420

TPM 2800 rpm

Nominale intensiteit 5,3 A

Bescherming Waterdichtheid Waterdichtheid IP-55

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Elektrische voeding 1 ph 230 V / 50 Hz

Zekering 4 à 6,3 A

Bediening Auto / stop / manueel

Bescherming Waterdichtheid IP-65

Installatie 30 mA noodzakelijk

+  Geschikt voor alle waterbehandelingen (zeewater, chloorwater, 
gedemineraliseerd water…)

+ Verwijdering van het bad tot 20 meter
+  Aansluitingskit zonder plakken «Quick Connect» inbegrepen bij de BPK 

referentie

ALLE TYPES 
ZWEMBADEN


