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Ваш ідеально 
чистий басейн!
РОБОТИ-ПИЛОСОСИ BWT — ЦЕ 
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Досконалість всередині!
РОБОТИ-ПИЛОСОСИ BWT 

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗДОГАННЕ 
ОЧИЩЕННЯ, ЧИСТУ ВОДУ 

 ТА ПОВЕРХНІ  
В ІДЕАЛЬНОМУ  

СТАНІ. 
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В чому сенс очищення поверхні за допомогою 
щіток та всмоктування бруду, якщо ці часточки 
знов потрапляють у воду? 
Це, так чи інакше, зустрічається при фільтрації 
води звичайним роботом-пилососом. З BWT 
зовсім інша історія, тому що компанія Best 
Water Technology — це міжнародний лідер з 
рішень по очищенню та підготовки води. 
Тонка фільтрація — це основна наша справа в 
BWT.

Бо вони пропонують 
найкращу ступінь 
фільтрації.

ЧОМУ РОБОТИ-
ПИЛОСОСИ BWT 
НАЙКРАЩІ?
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Неперевершена потужність всмоктування 
Роботи-пилососи BWT характеризуються найпотужнішою 

силою всмоктування серед інших роботів-пилососів на ринку. 
Її можна подвоїти завдяки точному регулюванню сопел. 

Сила всмоктування залежить від щільності прилягання до 
поверхні. Силу всмоктування можна відрегулювати в залежності 

від типу забруднюючих часточок, які потрібно прибрати. 
Таким чином, наприклад, коли басейн розташовано недалеко 
від пляжу, сопла можна розташувати низько, щоб з легкістю 

видалити кожну пісчінку.

Потужність всередині!

Найтонша фільтрація серед обладнання, 
представленого на ринку 

Роботи-пилососи BWT оснащені ексклюзивним 4D-фільтром, 
затримуюча здатність якого в чотири рази вище, ніж будь-

якого іншого фільтра.
Тканина фільтра має петлі, які дозволяють захоплювати 

найдрібніші часточки діаметром до 2 мікрон.
Робот-пилосос BWT гарантує найтонший ступінь фільтрації, 

що на даний момент представлений на ринку обладнання 
для басейнів.

Досконалість всередині!

Ідеальне рішення для вашого басейна 
Роботи-пилососи BWT ідеально підходять для басейнів будь-

якої форми та розміру, особливо для наземних басейнів.
Завдяки колесам та щіткам PVA, роботи-пилососи BWT легко 

переміщаються по будь-яких поверхнях.

Колеса та щітки PVA 
всередині!

Прості та практичні 
Роботи-пилососи BWT для басейну  

зручні та прості у використанні: просто увімкніть його,  
і це все, що потрібно. Ваш вибір — свобода!

Простота всередині!
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Швидке очищення
Роботи-пилососи BWT швидко пересуваються та 
прибирають. 
Вони оснащенні інтелектуальною та есклюзивною 
системою навігації Smart Navigation. 
Навігаційна система, що складається з гіроскопа і 
алгоритму, сканує та виявляє перешкоди, а потім 
обчислює шлях очищення.
Цикли очищення стають коротшими та охоплюється вся 
поверхня, що потребує очищення.
Дно басейна ідеально чисте з мінімальною кількістю 
прогалин і в рекордно короткий термін.

Smart навігація!

Спритні на будь-якій поверхні, з відмінним 
зчепленням
Роботи-пилососи BWT легко долають найкрутіші схили.
Це завжди дивовижне видовище!
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Ергономічність
Роботи-пилососи розроблені та створені для того, щоб 
ними було зручно та легко користуватися:
• Фільтр розташовано згори, щоб його було легко дістати. 

Його оснащено ручкою, аби ви не забруднили руки під 
час миття фільтра. 

Енергозбереження
Роботи-пилососи BWT прибирають швидко та ефективно.
Вони споживають мало енергії та забезпечують бездоганне 
очищення. 

Гранична потужність! 
Роботи-пилососи BWT надзвичайно надійні завдяки зносостійкій 
зубчастій передачі, одноприводному двигуну і потужному насосу 
для збору забруднюючих часточок.
Система Ultimate Power — це ідеальне рішення для швидкого 
та оптимального пересування, неперевершеної надійності та 
бездоганного очищення.

BWT СЕРІЯ  100

Технічні характеристики

4D

ФІЛЬТР

SMART 

НАВІГАЦІЯ

2 РОКИ

D100

ГАРАНТІЯ

ДВ

ОСТОРОННЄ 

ВСМОКТУВАННЯ

ГРАНИЧНА 

ПОТУЖНІСТЬ

РЕЖИМ 

О
ЧИЩЕННЯ Д

НА

Ц
ИК

Л ОЧИЩЕННЯ

1.5 ГОДИНИ

16 M
ПЛАВУЧИЙ 

КАБЕЛЬ

ЩІТКИ

PVA

Площа басейна до 60 м2

Тривалість циклу 
очищення: 

1,5 години

Тип очищення Дно

Тип колес Щітка PVA + вібруюча 
щітка

Фільтрація 4D Фільтр (х2)

Навігаційна система Smart навігація

Ступінь фільтрації 2 мкм

Система привода Гранична потужність

Довжина кабеля 16 м

Регульовані сопла Так

Розміри (Д х Ш х В) 40.3 x 43.1 x 30.4 cм

Вага 10 кг

Гарантійний період 2 роки
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Безпека та надійність 
Безпека користувачів є надзвичайно важливою. 
Саме з цієї причини роботи-пилососи BWT для басейна 
працюють від низковольтного трансформатора та 
оснащені вимикачем для автоматичної зупинки, як того 
вимагають європейські стандарти.
Роботи-пилососи також оснащені запобіжними 
механізмами, що спрацьовують у воді та на суші.
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Технічні характеристики

BWT  200

ДВ

ОСТОРОННЄ

 ВСМОКТУВАННЯ

4D

ФІЛЬТР

SMART 

НАВІГАЦІЯ

2 РОКИ

D200

ГАРАНТІЯ

ГРАНИЧНА 

ПОТУЖНІСТЬ

РЕЖИМ 

О
ЧИЩЕННЯ Д

НА
РЕЖИМ  

О
Ч

И

Щ
ЕННЯ СТІН

О
К

РЕ
Ж

ИМ ОЧИЩЕННЯ

ВАТЕРЛІНІЇ

Ц
ИК

Л ОЧИЩЕННЯ

2 ГОДИНИ

ПО

ВОРОТНА МУФТА, 

П
Р

О
ТИ СПЛУТУВАННЯ К

АБЕ
Л

Я

18 M
ПЛАВУЧИЙ  

КАБЕЛЬ

ЩІТКИ

PVA

ТР

АНСПОРТНИЙ 

ВІЗОК

Ергономічність
Роботи-пилососи розроблені та створені для того, щоб ними було зручно 
та легко користуватися:
• Фільтр розташовано згори, щоб його було легко дістати. Його оснащено 

ручкою, щоб ви не забруднили руки під час миття фільтра.
• Для транспортування та зберігання робота-пилососа не потрібно 

витрачати багато зусиль завдяки надійному, практичному та гарному 
транспортному візку.

• Силовий кабель оснащений електричною поворотною муфтою, що 
запобігає сплутуванню кабеля, це забезпечує роботу повну свободу 
пересування.

Електрична поворотна муфта, проти 
сплутування кабеля, всередині!

Енергозбереження
Роботи-пилососи BWT для басейна прибирають швидко та ефективно.
Вони споживають мало енергії та забезпечують бездоганне очищення. 

Гранична потужність! 
Роботи-пилососи BWT надзвичайно надійні завдяки зносостійкій зубчастій 
передачі, одноприводному двигуну і потужному насосу для збору 
забруднюючих часточок.
Саме система Ultimate Power — це ідеальне рішення для швидкого та 
оптимального пересування, неперевершеної надійності та бездоганного 
очищення.

Площа басейна до 80 м2

Тривалість циклу очищення: 2 години

Тип очищення Дно / Стінки / Ватерлінія

Тип щітки Щітка PVA + вібруюча щітка

Фільтрація 4D Фільтр (х2)

Навігаційна система Smart навігація

Ступінь фільтрації 2 мкм

Система привода Гранична потужність

Поворотна муфта, проти сплутування 
кабеля

Так

Довжина кабеля 18 м

Регульовані сопла Так

Розміри (Д х Ш х В) 39.1 x 46.9 x 26.8 cм

Вага 11 кг

Додаткове обладнання для зберігання Транспортний візок

Гарантійний період 2 роки
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Регульована ручка
Роботи-пилососи BWT D200 оснащені регульованою 
ручкою. У стаціонарному положенні її можна 
використовувати для перенесення робота-пилососа, 
у воді вона вдало балансує пилосос, виступаючи в 
якості противаги. Ручку можна встановити в діагональне 
положення для зменшення площі поверхні, що займає 
робот-пилосос.

Спритність всередині!

Безпека та надійність 
Безпека користувачів є надзвичайно важливою. 
Саме з цієї причини роботи-пилососи BWT працюють від 
низковольтного трансформатора та оснащені вимикачем 
для автоматичної зупинки, як того вимагають європейські 
стандарти.
Роботи-пилососи також оснащені запобіжними 
механізмами, що спрацьовують у воді та на суші.
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Технічні характеристики

BWT 300 
РЕЖИМ 
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23 M
ПЛАВУЧИЙ 

КАБЕЛЬ 

ЩІТКИ

PVA

ТР

АНСПОРТНИЙ 

ВІЗОК

BWT 

APP

Ергономічність
Роботи-пилососи розроблені та створені для того, щоб ними було зручно 
та легко користуватися:
• Фільтр розташовано згори, щоб його було легко дістати. Його оснащено 

ручкою, щоб ви не забруднили руки під час миття фільтра.
• Для транспортування та зберігання робота-пилососа не потрібно 

витрачати багато зусиль завдяки надійному, практичному та гарному 
транспортному візку.

• Силовий кабель оснащений електричною поворотною муфтою, що 
запобігає сплутуванню кабеля, це забезпечує роботу повну свободу 
пересування.

Електрична поворотна муфта, проти 
сплутування кабеля, всередині!

Енергозбереження
Роботи-пилососи BWT для басейна прибирають швидко та ефективно.
Вони споживають мало енергії та забезпечують бездоганне очищення. 

Гранична потужність! 
Роботи-пилососи BWT надзвичайно надійні завдяки зносостійкій зубчастій 
передачі, одноприводному двигуну і потужному насосу для збору 
забруднюючих часточок.
Саме система Ultimate Power — це ідеальне рішення для швидкого та 
оптимального пересування, неперевершеної надійності та бездоганного 
очищення.

Площа басейна до 100 м2

Тривалість циклу очищення: 1,5, 2 та 2,5 години

Тип очищення Дно / Стінки / Ватерлінія

Тип щітки Щітка PVA + вібруюча щітка

Фільтрація 4D Фільтр (х2)

Навігаційна система Smart навігація

Ступінь фільтрації 2 мкм

Система привода Гранична потужність

Додаток App Store або Play Store Так

Поворотна муфта, що запобігає 
сплутуванню кабеля

Так

Довжина кабеля 23 м

Регульовані сопла Так

Розміри (Д х Ш х В) 39.1 x 46.9 x 26.8 cм

Вага 11 кг

Додаткове обладнання для зберігання Транспортний візок

Гарантійний період 3 роки

BI

DIRECTIONAL 

SUCTION

4D

ФІЛЬТР

SMART 

NAVIGATION

3 YEARS

D300 APP

GUARANTEE

ГРАНИЧНА 

ПОТУЖНІСТЬ
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Регульована ручка
Роботи-пилососи BWT D300 APP оснащені регульованою 
ручкою. У стаціонарному положенні її можна 
використовувати для перенесення робота-пилососа, 
у воді вона вдало балансує пилосос, виступаючи в 
якості противаги. Ручку можна встановити в діагональне 
положення для зменшення площі поверхні, що займає 
робот-пилосос.

Спритність всередині!

Підключення
Робот-пилосос BWT D300 APP оснащений модулем  
Bluetooth.
За допомогою додатку, який можна легко завантажити 
з APPStore або PLAYStore, ви можете легко керувати 
роботом-пилососом. Ідеальне рішення для прибирання 
саме проблемних ділянок.
Ви можете легко направити робот-пилосос, щоб видалити 
невеликі камінці, які ваші діти щойно шпульнули у басейн.
Ваш басейн стане чистим за мить практично без зусиль.

BWT 

APP

Безпека та надійність 
Безпека користувачів є надзвичайно важливою.
Саме з цієї причини роботи-пилососи BWT працюють від 
низковольтного трансформатора та оснащені вимикачем 
для автоматичної зупинки, як того вимагають європейські 
стандарти. 
Роботи-пилососи також оснащені запобіжними 
механізмами, що спрацьовують у воді та на суші.



F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E .

ДОСКОНАЛИЙ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ
Світ BWT створений для вас, а роботи-пилососи для басейнів  

розроблюють саме з думкою про вас.
Не вагайтесь, станьте часткою цього виняткового світу!

Світ, створений для вас!
D200

D300 

D100

ВИРОБНИЦТВО: 
PROCOPI PLC

Les Landes d’Apigné - B.P. 45328
35653 LE RHEU Cedex - FRANCE 

ПРОДАЖ:
ТОВ «НВО «ЕКОСОФТ»
08200 Київська обл., м. Ірпінь,  

вул. Покровська, 1 Ї
+33 02 09 14 78 78 +33 02 99 14 59 05

rennes@procopi.com
+38 044 490 34 54 + 38 044 333 44 04

company@ecosoft.com

bwt.com ecosoft.ua


