
VOYAGER™

RE 4600 iQ 

2  GEÏNTEGREERDE WENDBAARHEID

De intelligente ingebouwde sensoren en het exclusieve ontwerp van de VOYAGER™ 
zorgen voor een uitstekende behandeling van het hele zwembad en een onbegrensde 
wendbaarheid. Daarom is deze zwembadrobot ideaal voor alle zwembadvormen en 
alle soorten coatings.

VOLWAARDIGE 

WENDBAARHEID

1  CYCLONALE PRESTATIES

De gepatenteerde cyclonale aanzuiging is krachtig en langdurig. Dankzij de 
spiraalvormige borstels, de brede aanzuigopening en het filter met een capaciteit 
van 4 liter, kunnen zowel kleine als grote vuildeeltjes efficiënter worden aangezogen. 
Met VOYAGER™ is uw zwembad het hele jaar onberispelijk schoon.

ELEKTRISCHE
REINIGER

3  GEBRUIKSGEMAK

Met de iAquaLink™-app zijn de functies van de robot op afstand toegankelijk via uw 
smartphone. De robot beschikt over een functie voor afstandsbediening, de cyclustijd is 
instelbaar en de voortgang van de reiniging kan op elk moment worden gevolgd. Ook 
is de VOYAGER™ evolutief dankzij de automatische updates van de functionaliteiten. 
De gepatenteerde Lift System*-technologie zorgt ervoor dat de VOYAGER™ zich op 
de gekozen wand op de waterlijn plaatst en het water uitstoot. Hierdoor is de robot 
lichter om uit het water te tillen.



VOOR WELKE ZWEMBADEN?KENMERKEN

Enkel filter 100 µ
Enkel filter 200 µ

STANDAARDUITRUSTING

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

1    VOOR INGEGRAVEN EN 
BOVENGRONDSE ZWEMBADEN 
MET STEVIGE WANDEN

2    ALLE ZWEMBADVORMEN

3    ALLE SOORTEN VLOEREN 
EN COATINGS

4     BADEN TOT 12 X 6 M

5    REINIGING VAN BODEM, WANDEN 
EN WATERLIJN

GARANTIE
2+1JAAR*

2 jaar + 1 jaar, op voorwaarde dat de robot gekop-
peld is aan de iAqualink™-applicatie*

 * Zie de voorwaarden in het garantieboekje

TRANSPARANT VENSTER 
EN VERLICHT FILTER

Bieden een beter zicht op het 
vuil in het filter en een optimaal 
gebruiksgemak.

PROGRESSIEVE DUBBELE FILTRATIE

Verzamelt efficiënter vuildeeltjes, 
zelfs de meest kleine.

Schakelkast Filterbak
Dubbel filter: 150/60 µ

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal motoren 3

Groote reinigingsrobot 
(L x B x H)

43x40x30 cm

Gewicht 
reinigingsrobot

8 kg

Reinigingscycli
Twee reinigingsmodi: 
modus voor alleen de bodem 
& bodem/ wanden / waterlijn 

Filteroppervlak 1066 cm2

Filtercapaciteit 4 liter

Filtratie Dubbel 150/60µ

Gereinigde breedte 23 cm

Kabellengte 18 m

Aandrijfsysteem Rupsaandrijving

Transmissie Tandwielen

Beveiligingen
Periodesysteem, beveiliging 
watergebrek, elektronische 
motorbescherming

Deze elektrische reinigingsrobot werkt helemaal autonoom en heeft geen 
aansluiting op het filtersysteem nodig. Hij haalt al het vuil op in zijn eigen 
filterbak. Hij is uitgerust met kunstmatige intelligentie en kan alle hoeken van het 
zwembad bereiken, wanden beklimmen en de waterlijn reinigen. Vanaf nu heeft 
hij wifi verbinding zodat je hem kunt bedienen met je smartphone dankzij de app 
iAquaLink.

Transportkarretje

IAQUALINK™-APP

•  Starten, stoppen en volgen van de cyclus
• Afstandsbediening
•  Instelling van de cyclustijd
•  Lift System : hulp bij het uit het 

water halen
•  Optimalisatie van de robot dankzij 

automatische updates

www.zodiac.com
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