
Nejlepší způsob, jak rozhýbat Vaše zastřešení.

Chytrý design:

Elegantní černobílá kombinace ladí 
se všemi odstíny zastřešení. Mini-
malistický vzhled bez rušivých prvků 
podtrhuje inovativní a nadčasový 
design, díky kterému se MOOVER 
stane ozdobou vaší zahrady.

1) MOOVER lze instalovat na všechny typy kolejnicového zastřešení bez záporného dopadového úhlu. Produkt není určen pro zastřešení na zeď. Instalace není 
možná na zastřešení s jinou roztečí středu oblouků než 1 065 mm.

Snadná instalace: 

MOOVER dokážete nainstalovat 
svépomocí. S montáží vám 
pomůže praktické balení. 

Patentované řešení: 

Díky unikátnímu konstrukčnímu 
řešení namontujete MOOVER 
k většině typů bazénového 
zastřešení,1) a to jak od společnosti 
ALBIXON, tak i dalších výrobců.

Způsob napájení: 

Solární panely vám pomohou 
s dobíjením během sezóny. 
V případě, že by vám slunečné 
počasí nepřálo, stačí ho jednoduše 
dobít z elektrické sítě.

Užijte si pohodlí:

O váš komfort se postará dálkové 
ovládání s dosahem až 30 metrů. 
Aby si ho užila celá rodina bez 
zbytečného dohadování, lze 
s jedním zařízením současně 
spárovat libovolný počet 
dálkových ovládání. 

Buďte v obraze:

Detailní přehled a bezpečný 
provoz zaručuje digitální LED 
panel, který vás vizuálně upozorní 
na konec dráhy, informuje vás 
o stavu baterie nebo naznačí směr 
pohybu zastřešení.

Ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli MOOVER – moderní a technologicky 
vyspělý elektroposuv, který každý majitel bazénu se zastřešením musí mít.

MOOVER má tichý a plynulý chod, ovládá se dálkově a nabíjí solárně. Zvládnete ho namontovat sami k novému, 
nebo stávajícímu typu zastřešení.

MOOVER



Vše, co o MOOVERu potřebujete vědět.

Napájecí jednotka: Vysokokapacitní baterie (12V, 18Ah) dokáže napájet elektroposuv pojezd při nepřetržitém provozu až 1,5 hodiny. 

Díky fotovoltaickému panelu o výkonu 7Wh si navíc MOOVER dokáže při dostatku slunečního záření udržet dostatek energie pro 

běžný provoz po celou koupací sezónu.

LED panel: Inteligentní LED panel informuje o aktuálním stavu MOOVERu. 

Systém odpružení: Gumové kolo, přes které se přenáší celý výkon pohonného ústrojí, zajišťuje optimální trakci na většině povrchů 

i za mokra1). Trakci na nerovném povrchu navíc pomáhá vyrovnávat pružina, která zvládne pokrýt až 8 mm nerovnost. 

Pohonné ústrojí: Elektromotor dokáže vyvinout dostatečnou sílu při minimální spotřebě energie díky výkonu 150W a spojení se 

šnekovou převodovkou. Převodovka je navíc bezúdržbová a utlumená pomocí silentbloků.

Systém uchycení: Upevnění MOOVERu k zastřešení je koncipováno tak, aby bylo pro každého snadné ho namontovat, a zároveň je 

tak univerzální, aby ho bylo možné instalovat na jakékoli zastřešení2).

Kategorie Sledovaný údaj Hodnota Poznámky

Rozměry délka 1157 mm

šířka (bez pák a externích konektorů) 80 mm

šířka (s montážními pákami) 110 mm

výška 163 mm Se zataženým kolečkem.

Hmotnost hmotnost MOOVERu (vč. baterie) 27 kg

hmotnost prodejního balení 30 kg

Elektronika: napájení
výdrž MOOVERu v pohotovostním režimu (uvedená hodnota je pouze 
přibližná – bez podpory integrovaného solárního panelu) 

až 800 hodin V ideálních podmínkách a při 100% nabití.

výdrž klíčenky v pohotovostním režimu (i tato hodnota je přibližná) 2 roky V ideálních podmínkách.

maximální napětí v soustavě 21V
Obvod integrovaného solárního panelu - 
napětí je závislé na vnějších podmínkách.

jmenovité napětí hlavního akumulátoru 12V

maximální napětí hlavního akumulátoru 15V Pouze během dobíjení.

kapacita hlavního akumulátoru 18Ah

maximální dobíjecí proud integrovaného solárního panelu 0,5A

typ baterie Pb

adaptér pro dobíjení 3 A, 18V

Elektronika: anténa pásmo 2,4 GHz

dosah až 30 m Závislé na okolních podmínkách.

maximální počet spárovaných vysílačů 10
Při spárování další klíčenky se první spáro-
vaná automaticky vyřadí.

Pohon typ převodovky šneková

výkon motoru 150W

Bezpečnostní prvky omezení proudového zatížení – softwarové - Podle nastavení firmwaru.

omezení proudového zatížení – hardwarové pojistka 15A

Uživatelské podmínky maximální výškové zakřivení podlahy 8 mm

minimální šířka podlahy od okraje zastřešení (nikoliv kolejnice) 120 mm

1)  V případě problémů s kluzkým povrchem, lze pro jeho úpravu využít přípravky pro zvýšení adheze. O této možnosti se informujte u nejbližšího prodejce.
2) MOOVER lze instalovat na všechny typy kolejnicového zastřešení bez záporného dopadového úhlu. Produkt není určen pro zastřešení na zeď. Instalace není možná na 
zastřešení s jinou roztečí středu oblouků než 1 065 mm.

www.MOOVER.eu


