HAVUZLARDA BÜYÜK
DİP TEMİZLİĞİ

OSPA DİP TEMİZLEYİCİ 2/75
(Genel havuzlar için Hızlı motorlu temizleyici)
Zaman darlığı şüphesiz ki havuz dip temizliği için çok önemlidir. Pek çok havuz sabah erken saatlerde işletmeye açılır. Bunun anlamı, dip temizliğinin en kısa sürede ve zahmetsizce
yapılmasıdır. OSPA ‘’Dip temizleyici 2/75 ‘’ basit kullanım
tekniği ve düşük maliyeti ile çok avantajlıdır.
Binlerce havuzda kullanılan OSPA cihazı derli toplu yapısı ve
yüksek emiş gücü ile tesirli bir dip temizleyicidir. Temizlik
sırasında sağa sola rahatça dönebilen sapı sayesinde cihaz her
yöne zahmetsizce yönlendirilebilir.
Cihazın emiş ağzı; havuz dibindeki en eğik durumlarda dahi
emiş gücünün düşmeyeceği şekilde dizayn edilmiştir. Yani
emiş ağzı büyük bir emiş etkisine sahiptir. Motor küçük dolayısıyla da hafiftir. Ayrıca cihaz kendine ait tüm aksamı toparlayan bir taşıyıcı arabaya sahiptir

Yüzücü bonesi, saç tokası, firkete gibi parçalar sökülebilen
çengelin üzerinde bulunan mıknatıslı parça tarafından tutulurlar. Bununla birlikte kirliliğin özelliklerine göre seçilebilecek 3
ayrı filtre torbası mevcuttur.
1.) Küçük torba (K) sentetik kumaştan yapılmış olup
bulanıklık yaratmayan parçacıklar, saçlar vb. kirlilikler içindir.
2.) Normal torba (N) dipteki kirlilik ile bulanıklık yaratan
küçük parçalar içindir.
3.) Ekstra sıkı torba. özel bir dokumadan yapılmıştır. Bulanıklık yaratan kirlilikleri tutmak içindir.
Kullanıldıktan sonra temizleyici tekrar taşıyıcısına yerleştirilir.
Sapları yuvalarına konur. Filtre torbaları yıkanır sirk elenir ve
taşıyıcının kenarına asılır.
Temizleyici; taşıyıcısı ve diğer tüm aksamları ile birlikte artık
bir sonraki kullanım için hazır haldedir.
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Tüm donanım hafif bir taşıyıcının üzerindedir. Cihaz havuzun kenarına kadar sürülür. Filtre Kablo havuz kenarında uzatılır. Kablo tamburu
Bu sebeple cihaz hızla kullanıma hazır hale torbaları hızla kelepçelenir.
rahatça açılır.
gelir. Taşıyıcı kolayca idare edilir ve her boyuttaki kapıdan geçebilir.

Sonra taşıyıcı havuz kenarına kadar sürülür ve Taşıyıcı havuz kenarına asılır ve temizleyici Şimdi artık cihaz zahmetsizce uzatılabilen (6
yavaşça havuz suyuna bırakılır.
sapından tutulur.
adet 2..uzunlukta) sapla hafifçe ve hızla tüm
havuz alanında gezdirilir.

Filtre torbası söküldüğünde Pompanın yüksek emiş
gücü gözle izlenebilir.
Teknik Bilgiler:
Elektrik Bağlantısı: 380 V
Genişlik: 750mm.
Yükseklik:580mm.
Ağırlık. yaklaşık 25 kg. taşıyıcı hariç.
2 tekerlekli dikey taşıyıcı araç
6 adet 2m.uzunluğunda sap
Tamburun içinde 50m. uzunlukta sualtı kablosu.
Sualtı kablosu için 4 adet yüzücü top.
2 adet filtre torbası (K)
2 adet torba için kelepçe
Kumanda sapına takılabilen 1 adet mıknatıs ve 1 adet
çengel.
Taşıyıcı araba ile birlikte kapladığı alan: 80x90 cm.
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Cihaz arabasız olarak da kolayca taşınabilir.

