
Zavartalan fürdőzési élmény!
PROLINER NAVI3

Automata takarító robot nagy medencékhez és kalandparkokhoz



Mariner 3S tovább fejlesztette a csúcsteljesítményű takarító robotok generációját. A Proliner navi3 
ideális nagy medencékhez 25 méteres hossztól.

Proliner navi3 egyesíti a magas szívó erőt, a magas tisztítási hatékonyságot, a nagy szűrő-kapacitást, 
inteligens automatikát és a kényelmes használatot. Mint minden eddigi Mariner 3S robotnál, itt is a jól 
bevált puromat szűrő tisztító, és egyéb hasznos kiegészítők teszik teljessé a szolgáltatási csomagot.

Higénia, hosszú élettartam és megbízhatóság mind fontos szempontok a vezetőknek. Ezeket könnyű elérni 
a Mariner S3 takarító robotok napi használatával, sőt még a személyzet munkáját is könnyebbé teszi.

AZ IDEÁLIS ESZKÖZ NAGY MEDENCÉKHEZ ÉS 
KALAND PARKOKHOZ

Felmerülő funkció
 • Megkönnyíti az eszköz kivételét a medencéből
 • Megóvja az eszköz kábelét

Szűrő
 •  6 lamellált szűrő patron, ami a piacon található legnagyobb  
szűrőkapacitással látja el a statikus szűrő rendszert
 • Kiszűri a nagy és kis szennyeződéseket
 •  A szűrő anyaga könnyen tisztítható és nagyon higiénikus,  
ahogy a kutatások a "Nordwestschweiz Institut für Chemie und  
Bioanalytik"-ban is kimutatták (Észak-Nyugati Svájci Kémiai és  
Bioanalitikai Intézet)
 •  Hosszú élettartamú a strapabíró kialaításának köszönhetően, 
megfelelő a mindennapi használatra

Szűrő tartály
 • Egyszerű kivétel és csere
 •  Higénikus használat: a kosz veszteség nélkül elvihető 
a tisztítás helyszínére
 •  Nagy koszgyűjtő teljesítmény és egyszerű 
tisztíthatóság

Kefék
 •  Gyorsan forgó kefék elől és hátul, fellazítják  
a leatapadt szennyeződést
 • 4 oldalsó kefe a falak és rések tisztításához

Biztonság
 •  Külsős helyszínről származó tanusítvány az  
EU-s normáknak való megfelelésről
 •  Az eszköz technológiája és megvalósítása  
a legmagasabb minőségű
 • Személyi biztonsági alacsony feszültésg < 30 V DC

Tisztítási hatékonyság 
 •  Kifinomult hidraulika, optimalizálva ETH ZUrich 
együttműködésével. Az eredmény: egy erős vákum, tökéletes 
tisztítási nyom, nincs hátrahagyott kosz az eszköz mellett
 •  Kiszűri a nagyobb szennyeződéseket, mint kavicsok,  
valamint a legkisebb láthatatlan részecskéket is
 •  A víz csak a szűrés után folyik át a pumpákon,  
ezáltal védve őket a sérüléstől
 • Megbízhatóan mászik lejtőket 28°-ig

Szállítókocsi kábeldobbal
 •  Aluminium szállítókocsi az egyszerű és 
 kényelmes hordozhatóságért
 • Egyszerű tárolási módja az úszókábelnek

Automatika és érzékelők
 •  Teljes sávonkénti tisztítás az előre beprogra-
mozott N és H út mintákkal.
 •  Szakaszkövetés szenzorral - medencetisztítás 
faltól falig, vagy csak egy adott szakaszon
 • Megbízhatóan kikerüli az akadályokat
 • Megfordul a nagyobb mélyedések előtt
 • Azonnal vagy késleltetett tisztítási beállítások

Manuális tisztítás
 •  Precíz irányíthatóság, azonnal reagál 
az utasításokra
 •  3 sebességi fokozat lassú 
és gyors tisztításhoz

Alkatrészek
 •  Robosztus és csúcs-teljesítményű meghajtó 
motor a légügyi és légi szállítási ipartól
 •  Saját gyártású, csúcsminőségű pumpa
 •  Csúcsteljesítményű műanyag a hosszú 
élettartamhoz



Autómata vezérlés

 Megfordulás fal érintésekor

 Megfordulás fal érintése nélkül

 Szakasztisztítás

 Megfordulás lejtõnél

 Megfordulás lejtõnél

  Megfordulás

 Akadály kikerülés

 N, H és X útminta
 

 Kezdési idő 
 beállítása

 Kikapcsolás   
 időzítő

 Maximális 
 tisztítási idő

 Ön-felmerülés

Elektromos csatlakozás
Hálózati feszültség 100-240 VAC
Frekvencia 50 / 60 Hz
Áramerősség  6-4 A
Névleges teljesítmény 0.5 kW
Hálózati kábel hossza 10 / 20 m

Súly / Méretek
Hordozó kocsi kábellel 62 kg
Robot 43 kg
Teljes nettó súly 105 kg
Szállítókocsi méretei (Sz x H x M) 106x78x115 cm
A robot méretei (Sz x H x M) 83x61x52 cm

Vezérlés
Kézi vezérlés Távirányító
Vészhelyzeti vezérlés Szállítókocsi vezérlőpanelén
Frekvencia 868 / 433 MHz

TERMÉK INFORMÁCIÓ

* az adott felszereltségtől függ

www.mariner-3s.com

SW I S S
QUALITY

Eszköz adatok
Működési feszültség 28 VDC
Áramerősség 16 A
Bemeneti teljesítmény 0.45 kW
Védelem típusa IP68
Védelem osztálya III
Eszköz szélessége 610 mm
Tisztítási szélesség max. 700 mm
Pumpa teljesítménye 850 l / perc.
6 lamellás szűrő, finomságuk 
 50/100/130 µm
Úszókábel hossza 30 / 40 / 50 m
Utazási sebesség 7.5-18 m / perc

Munkakörnyezet
Minimális vízmélység 20-30 cm*
Víz hőmérséklet 10-40 °C
Maximális merülési mélység  10 m (8-10 m csak 

Megszorításokkal)
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Global Clean Service Bt.
Nagytétényi út 106 • Budapest 1222, Magyarország 
Tel. +36 1 226 3277 • globalservice@t-online.hu

Mariner 3S AG
Brunnmattstrasse 7 • 5236 Remigen, Schweiz
Tel. +41 56 297 88 00 • info@mariner-3s.com


