
BWT AQUARIUS

Pro dokonale 
čistý bazén
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Nejlepší čistící výkon u robotického vysavače na trhu
BWT robotický vysavač je vybaven dvěma filtračními koši s filtrační 
schopností 2 mikrony.

Velmi výkonná čerpadla přefiltrují až 19 m3 za hodinu a zachytí všechny 
nečistoty.

Zaručují nejlepší filtraci na bazénovém trhu, která je v současné době 
k dispozici.

Nejlepší výkon!

Špičková řídící jednotka
Robotický vysavač AQUARIUS je vybaven řídící jednotkou a patentovaným systémem 
s inteligentním algoritmem Aquacontrol, který sám zvolí nejvhodnější čistící cyklus 
odpovídající velikosti a tvaru bazénu.

Řídící jednotku lze propojit s aplikací, která umožňuje nastavení celé řady parametrů, 
jako je například režim čištění, velikost bazénu, délka čistícího cyklu, sací síla, tvar 
a povrch bazénu. 

Aquacontrol!

Snadná obsluha a údržba
Vysavač AQUARIUS je ideální pro bazény různých tvarů a typů 
povrchu. 

Díky speciálním PVA kartáčům si snadno poradí s nerezovými, 
beton-obkladovými a beton-fóliovými bazény.

Pro jakýkoli typ povrchu

Bezpečný a spolehlivý
Robotický vysavač BWT AQUARIUS je vybaven senzorem detekce vzduchu pro 
bezpečný provoz. Při vyjetí z vody se automaticky vrátí do bazénu. 

Tato funkce je vhodná zejména pro bazény s pozvolným vstupem či bezbariérovým 
přístupem. 

Se smart funkcemi 

Jednoduchý a praktický

Vysavač AQUARIUS je intuitivní a snadno se používá. Zapnete jej, 
a to je vše. Po ukončení sacího cyklu se automaticky vypíná.

Ovládat jej můžete také pomocí dálkového ovládání 
a nasměrovat tam, kde vyžaduje bazén největší péči. 

Snadné použití
Rychlé čištění

Systém AQUA SMART zajišťuje rychlé a systematické čištění, 
a tím úsporu energie a času. 

Čistící cyklus lze nastavit již od 3 hodin.

Krátký čistící cyklus = výhoda pro provozovatele.

Úsporný, výkonný a chytrý
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BAZÉNOVÝ VYSAVAČ BWT AQUARIUS

Velikost bazénu do 15 m

Doba čištění 3 (dno), 4 nebo 5 hodin (dno a stěny)

Typ čištění dno, stěny, hladinová linka bazénu

Přefiltrovaný objem 
vody 

19 m3/h

Jemnost filtrace 20 mikronů, 4D z mikrovlákna

Maximální provozní 
teplota

35 °C

Otočný kloub 
u kabelu

Ano

Délka kabelu 23 m

Nastavitelné sání Ano

Rozměry (D x Š x V) 390 x 445 x 270 mm

Hmotnost 20,5 kg

Příslušenství přepravní vozík

Záruka 3 roky

BWT AQUARIUS

Kód
Velikost 
bazénu

Doba čistění Typ čistění
Druh 

pojezdu
Filtrace Délka kabelu

Rozměry 
(d x š x v)

Hmotnost Záruka

12558752 do 15 m 3, 4 nebo 
5 hodin

dno, stěny 
i hladinová 

linka
PVA kartáče 20 mikronů 23 m 390 x 445 x 270 

mm 20,5 kg 3 roky

AQUARIUS

Profesionální vybavení
• Funkce odložený start
• Senzor detekce vzduchu
• Indikace stavu filtru 
• Hnací motor a čerpadlo v blokovém provedení
• Systém E-Z SWIVEL proti zamotání plovoucího kabelu
• Opakovaně použitelný filtrační koš
• Dálkové ovládání

4D

FILTER

ANTI-TANGLE

SWIVEL

BI
DIRECTIONAL 

SUCTION

PVA

BRUSHES



BWT Česká republika, s. r. o.
Lipová 196, 251 01 Říčany

 +420 272 680 300
 office@bwt.cz

www.bwt-robot.cz

VÁ Š  D O D A V A T E L :

VÝJIMEČNOST, INTELIGENCE, INOVACE

BWT svět je tvořen pro vás a jeho robotické bazénové vysavače jsou tvořeny s vámi.

BWT AQUARIUS
AQUARIUS


