
PROLINER ÉS PROLINER PLUS

Automata takarító robot nagy medencékhez és fürdőkhöz



Világszerte számos fürdőző tölti szabadidejét nagy uszodákban és "termál-
fürdőkben". Ezek hosszabbak 25 méternél, de rövidebbek még az Olimpiai 
medencéknél és kalandparkoknál.

Erre a mérettartományra a Mariner 3S kifejlesztette a saját takarító robot 
generációját. Ezek a 2016-ban megjelent proliner és proliner plus.

Ezekkel a nagy teljesítményű takarító robotokkal az uszodák vezetői, privát 
és publikus medencékhez egyaránt, kapnak egy kifejezetten az ekkora 
hosszra kifejlesztett gépet, mely egyesíti a magas szívó erőt, tiszítási 
hatékonyságot, nagy szűrő kapacitást, intelligens autómatikát és a könnyű 
használatot.

Mint mindegyik autómata takarító robot a Mariner 3S-től, a jól bevállt szűrő 
tisztító szerkezet, a puromat, most is hasznos kiegészítőnek bizonyulhat, 
amivel teljessé válhat a proliner és proliner plus szolgáltatási csomagja.

Higiénia, hosszú élettartam és megbízhatóság mind fontos szempontok a 
vezetőknek. Ezeket könnyű elérni a Mariner 3S takarító robotok napi  
használatával, ami még a személyzet munkáját is könnyebbé teszi.

AZ IDEÁLIS GÉP NAGY  
MEDENCÉKHEZ ÉS FÜRDŐKHÖZ

Bepillantás a különbségekbe: 

•     A proliner képes az X útmintára.

•     A proliner plus rendelkezik az alap érzékelővel, amivel képes 
a H, N és az X útmintákra. 

•   A proliner plus vezeték nélküli távirányítója el van látva egy 
kijelzővel is. Ez nagyban megkönnyíti a kézi vezérlést.

SW I S S
QUALITY



KIALAKÍTÁS ÉS TELJESÍTMÉNY

Filterkapacitás
6 Szűrőpatron található a 
méretes szűrődobozban. A 
magas szűrőteljesítményű 
patronok sok szennyeződést 
képesek visszatartani, ami ké-
nyelmesen a szűrődobozban 
gyűlik össze. A takarítás vé-
geztével a tartály egyszerűen 
kivehető a gép tetejéből és 
szivárgás nélkül elszállítható 
a helyre, ahol a felgyülem-
lett koszt eltávolítják, és a 
szűrőket megtisztítják.

Automatika
Intelligens tisztító pro-

gramok lehetővé teszik a 
teljes medence tisztítását 
a lehető legkevesebb idő 
alatt. Ebben a medence 

karakterisztikáit felis-
merő érzékelők segítik. 

Parti medencékben 
a víz elhagyása előtti 
megfordulás teljesen 

önműködően történik, 
valamint mélyedések 

előtt az irányváltást be 
lehet állítani.

Tisztítási teljesítmény
Az optimális hidraulika a pumpa teljesít-

ményével együtt képes a mintegy 15 kg-os 
negatív nyomás kialakítására. Ezáltal a gép 

rendkívül jó mászó képességekkel rendel-
kezik és 60 cm-es sávokat maradéktalanul 

tisztítja meg. A proliner befér a sarkokba is, 
amit szintén probléma nélkül tisztít.

Hidraulika
Megfelelően kialakított hidraulika biz-
tosítja a hatékony tisztítást a gép teljes 
szélessége mentén. A koszos víz először a 
szűrőkön folyik keresztül, csak ezután jut el 
a pumpákhoz, ezáltal a pumpák védve van-
nak elzáródások és sérülésekkel szemben. 



TERMÉK INFORMÁCIÓ

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

Alap funkciók proliner és proliner plus

 Megfordulás fal érintésekor

 Megfordulás fal érintése nélkül

 Megfordulás lejtőnél

 X útminta

  Kezdés idő 
beállítása

  Kikapcsolás 
időzítő

  Maximális 
tisztítási idő

Elektromos csatlakozás
Hálózati feszültség 100-120 / 200-240 V AC (~)
Frekvencia 50 / 60 Hz
Áramerősség 5 / 10 A
Névleges teljesítmény 0.5 kW
Hálózati kábel hossza 10 / 20 m

SW I S S
QUALITY

Súly / Méretek
Szállítókocsi kábellel 49 kg
Robot 28 kg
Teljes nettó súly 77 kg
Szállítókocsi méretei (Sz x H x M) 90 x 80 x 115 cm
A robot méretei (Sz x H x M) 60 x 55 x 37 cm

Eszközadatok
Működési feszültség 28 V DC (=)
Áramerősség 16 A
Bemeneti teljesítmény 0.45 kW
Védelem típusa  IP68
Védelem osztálya III
Min. vízmélység 20-30 cm*
Max. lemerülési mélység 10 m
Szívás szélessége 600 mm
Pumpa teljesítmény 750 l / perc
6 lamellás szűrő, finomságuk 50/100 microns
Úszókábel hossza 30 / 40 / 50 m
Utazási sebesség  7.5-18 m / perc

Vezérlés
Kézi vezérlés Távirányító
Vészhelyzeti irányítás  Szállítókocsi vezérlőpanelén
Automata X útminta
Automata X-, N-, H útminta

www.mariner-3s.com

* az adott felszereltségtől függ

Választható képességek proliner plus

 Megfordulás megfordulás  
 medencepartnál

 Szakasztisztítás

  Megfordulás lejtőnél 

 Akadály kikerülés

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


