ASTRALPOOL PULIT E90
Recomendado para piscinas até 12 metros de comprimento.
Limpa o fundo, as paredes e a linha de flutuação.
Equipado com comando à distância.

A AstralPool apresenta a nova geração de robots de piscina.
Pulit E90 oferece, graças ao seu comando à distância, uma grande facilidade de
uso.
Graças às suas exclusivas e inovadoras características, Pulit E90 liberta-o de todas
as difíceis tarefas de limpeza da sua piscina e garantem-lhe resultados fiáveis a cada
novo uso.

Características e vantagens do AstralPool Pulit E90:
• O seu comando à distância sem fios permite um funcionamento tanto automático como manual. Inclui parâmetros fáceis de regular,
detalhes como: duração do ciclo, normal ou ultralimpo, escalonado ou não escalonado de paredes ou saída diferida.
• Para além das escovas habituais, uma inovadora terceira escova oferece uma dupla eficácia. A sua rotação multiplicada estimula a eliminação
de algas e bactérias.
• Escovas mistas – PVC e espuma. Eficaz sobre qualquer tipo de superfície.
• Duplo motor de tracção e um motor de aspiração.
• Um temporizador permite planear o funcionamento do robot a qualquer hora do dia ou da noite.
• Escova, esfrega, aspira e filtra a piscina, incluindo o fundo, as paredes e a linha de flutuação.
• A abertura superior permite uma manutenção prática e fácil dos cartuchos filtrantes.
• Um sistema multifiltro: ultrafino, descartável e rede de “Limpeza de primavera”.
• As válvulas anti-retorno impedem a filtração de resíduos e garantem uma evacuação rápida da água.
• Um indicador de cartucho filtrante tamponado garante a eficácia continuada da lavagem.
• Fácil manutenção.
• Sistema de ligação anti-nós Swivel.
• Desliga-se automaticamente ao finalizar o ciclo.
• Baixa tensão – baixo consumo de energia.
• Adequado para piscinas com praia.
• Garantía: 36 meses.
Carro
Abertura
Scanning
Filtro: 3 tipos de
superior
• Inclui carro de transporte.
Varrimento
opções

ASPIRADORES
AUTOMÁTICOS
DE PISCINA

ESPECIFICAÇÕES DO ASTRALPOOL PULIT E90
46663
1h.30 ; 2h.30 ; 3h.30
20m
17 m3/h
24 VDC
Digital Switch Mode 100-250 V
IP 54
inferior a 30 VDC

www.astralpool.com
Reservamo-nos o direito de modificar parcial ou totalmente as características dos nossos artigos do presente documento sem aviso prévio.
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Escovagem
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anti-nós
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Código
Duração do ciclo de trabalho
Comprimento do cabo
Potência de aspiração
Tensão do motor
Alimentação eléctrica
Índice de protecção
Tensão de saída

PULIT

series

ASTRALPOOL PULIT E50

ASTRALPOOL PULIT E70

Recomendado para piscinas até 12 metros de comprimento.
Limpa o fundo e os socalcos da piscina.

Recomendado para piscinas de até 12 metros de comprimento.
Limpa o fundo, as paredes e a linha de flutuação.

O Astral
AstralPool Pulit E90 foi especialmente desenhado para garantir-lhe horas e horas
de praz
prazer numa piscina limpa, transparente e saudável.

A AstralPool apresenta a nova geração de robots de piscina.
O AstralPool Pulit E70 supõe um avanço considerável no sector da
tecnologia robótica de aspiradores automáticos de piscina, graças à
imensa experiência da AstralPool.

Ou
uso do Pulit E50 na sua piscina garante-lhe:
• Uma poupança de água e energia.
• Uma contribuição à prevenção de algas e bactérias.

Graças às suas exclusivas e inovadoras características, o Pulit E70 liberta-o de
todas as difíceis tarefas de limpeza da sua piscina e garante-lhe resultados
fiáveis a cada novo uso.

Características e vantagens do AstralPool Pulit E50:

Características e vantagens do AstralPool Pulit E70:

• Escova, esfrega, aspira e filtra.
• Varrimento eficaz e limpeza efectiva.
• A bolsa recolhe todo o tipo de resíduos e impurezas.
• Aparelho autónomo; não requer nem instalação prévia nem ligações aos sistemas da piscina.
• Pequeno, ligeiro e fácil de manipular.
• Fácil manutenção.
• Baixa tensão – baixo consumo de energia.
• Desliga-se automaticamente ao acabar o ciclo.
• Mecanismo de protecção do motor em caso de sobrecarga e de ausência de água.
• Adequado para piscinas com praia.
• Garantia: 24 meses.
• Inclui suporte de armazenamento.

• Escova, esfrega, aspira e filtra a piscina, incluindo o fundo, as paredes e a linha de flutuação. A sua nova tecnologia de última geração permite
um varrimento óptimo de toda a superfície da piscina num tempo mínimo.
• Para além das duas escovas habituais, uma inovadora terceira escova oferece uma dupla eficácia. A sua rotação multiplicada estimula a
eliminação de algas e bactérias.
• Escovas mistas – PVC e espuma. Eficaz sobre qualquer tipo de superfície.
• Duplo motor de tracção e um motor de aspiração.
• A abertura superior permite uma manutenção prática e fácil dos cartuchos filtrantes.
• Um sistema multifiltro: ultrafino, descartável e rede fina para “limpeza de primavera”.
• As válvulas anti-retorno impedem a filtração de resíduos e garantem uma evacuação rápida da água.
• Sistema de ligação anti-nós Swivel.
• Os flutuadores reguláveis permitem um varrimento eficaz em piscinas com dimensões diferentes.
• Fácil manutenção.
• Baixa tensão – baixo consumo de energia.
• Desliga-se automaticamente ao acabar o ciclo.
• Adequado para piscinas com praia.
• Garantia: 36 meses.
• Inclui carro de transporte.

ESPECIFICAÇÕES DO ASTRALPOOL PULIT E50
Código
Duração do ciclo de trabalho
Comprimento do cabo
Porosidade da bolsa do filtro
Potência de aspiração
Tensão do motor
Alimentação eléctrica
Índice de protecção
Tensão de saída

ESPECIFICAÇÕES DO ASTRALPOOL PULIT E70

46661
3h.00
17 m
Filtração Micronic ultrafina
16 m3/h
24 VDC
Digital Switch Mode 100-250 V
IP 54
inferior a 30 VDC

Escovagem

Fácil manutenção

Código
Duração do ciclo de trabalho
Comprimento do cabo
Potência de aspiração
Tensão do motor
Alimentação eléctrica
Índice de protecção
Tensão de saída

Limpeza do fundo e dos
cantos fundo/parede

Aspiração

€uroValue

Private Pool

Segmento:

46662
2h.30
20m
17 m3/h
24 VDC
Digital Switch Mode 100-250 V
IP 54
inferior a 30 VDC

Gama:

Premium

Benefícios:

€

AutoSmart

ECO H 2 O

Scanning
Varrimento

Limpeza da
linha de flutuação

Filtro: 3 tipos
de opções

Abertura
superior

Ligação
anti-nós

Carro

Escovagem
extra-activa

