
CLUBLINER & CLUBLINER PLUS

Vrhunsko čiščenje vašega bazena



Ni naključje, da je Švicarski proizvajalec Mariner 3S vodilni dobavitelj 
čistilcev bazenov za velike bazenske komplekse, saj  s stalnim razvijanjem 
zagotavlja dovršeno tehnologijo čiščenja in s tem zanesljivost ter učinko-
vitost.  Mariner 3S profesionalna oprema  se uporablja za čiščenje najbolj 
zahtevnih bazenov vseh oblik in globin od 20 cm, s svojo perfektnostjo pa 
ostaja izjemno preprosta  za uporabo.

Mariner 3S model Clubliner prinaša tehnične novosti, ki so posledica dol-
goletnega Know-how razvojnega dela v kompaktni obliki. Visoko kvalitetni 
materiali, odlična obdelava in edinstven fi lterski sistem Mariner 3S modela 
Clubliner zagotavljajo ne samo dolgo življenjsko dobo temveč tudi stroško-
vno najučinkovitejše čiščenje bazena, ki v svetovnem merilu nima konku-
rence. Razvit je za bazene vseh oblik dolžine do 25 m, čisti tako bazensko 
dno kot stene, nenazadnje pa enako dobro deluje v otroških bazenih z 
globino le 20 cm četudi imajo neravno osnovo. 

Čistost in higiena, dolga življenjska doba in zanesljivost predstavljajo 
za upravljavce in lastnike bazenov veliko prednost. Poleg tega z rednim 
dnevnim profesionalnim čiščenjem z roboti Mariner 3S prinašajo tudi zado-
voljstvo za osebje.

Kratek opis:

•     Senzor: Clubliner plus ima osnovni senzor, ki omogoča 
delovanje v vzorcih vožnje H, N in X.

•     Clubliner tega senzorja nima, zato deluje samo po vzorcu 
vožnje X.

ODLIČNA REŠITEV 
ZA BAZENE DOLŽINE DO 25 M

SW I S S
QUALITY



SESTAVA IN DELOVANJESESTAVA IN DELOVANJE

Kapaciteta filtrov
2 lamelna fi ltra zagotavljata 
veliko fi ltersko površino. 
Celotno fi ltersko škatlo 
vključno s fi ltri je možno 
vzeti iz naprave od zgoraj in 
odnesti do mesta čiščenja, 
pri čemer umazanija ostaja 
notri. Potem se fi ltri hitro in 
enostavno očistijo z vodo iz 
vodovoda.

Avtomatika
Clubliner je lahko 

opremljen z osnovnim 
senzorjem, kar omogoča 
robotu popolnoma avto-
matsko in sistematično 

linija po liniji čiščenje 
dna. Naprava zazna 

ovire in jih varno obvozi, 
tako da se plavajoči ka-

bel ne preplete. Clubliner 
predvidoma očisti bazen 

dimenzij 10 x 25 m v 
približno 100 minutah.

Moč čiščenja 
Odlična optimizacija pretoka vode zaradi dovršene 
konstrukcije in opreme omogoča čistilcu Clubliner 
kar preko 5kg podtlaka in je tako pripravljen za učin-
kovito delo tudi v 20 cm globoki vodi. Zaradi svoje 
kompaktne oblike lahko čistilec  ob robovih in kotih 
enako učinkovito posesa umazanijo kot po osrednji  
površini bazena. 

Hidravlika 
Zajamčena dovršena hidravlika. Učinkovita 

čistost na celotni širini stroja. Zahvaljujoč 
optimalnemu pretoku  zunanja stran naprave 

ostane čista, saj onesnažena voda potuje 
skozi filter in šele nato preko črpalke. S tem 
se prepreči zamašitev in poškodbe črpalke. 



INFORMACIJE O IZDELKU
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Osnovna oprema Clubliner & Clubliner plus

  Sprememba smeri ob kontaktu 
z zidom

  Sprememba smeri brez kontakta 
z zidom

 Sprememba smeri ob naklonu

 Vzorec vožnje X

  Sprememba smeri v bazenih 
s plažo

  Izklop pred naklonom

 Vožnja mimo ovir

 Vzorec vožnje N in H
 

  Nastavitev začetne-
ga časa delovanja

  Nastavitev časovne 
omejitve delovanja

  Nastavitev mak-
simalnega časa 
delevanja

SW I S S
QUALITY

Teža/Dimenzije
Transportni voziček s kablom 21 kg
Čistilec 17 kg
Skupna neto teža 38 kg
Dimenzije čistilca na vozičku (V x D x Š) 58 x 65 x 105 cm
Dimenzije robota (V x D x Š) 43 x 44 x 29 cm

Podatki o napravi
Delovna napetost    26 V DC (=)
Tok 14 A
Delovna moč 0.35 kW
Tip zaščite  IP68
Klasifi kacija zaščite III
Min. nivo vode za delovanje 20 cm
Maks. globina potopa čistilca 5 m / 0.5 bar
Širina čistilca  430 mm
Delovna širina čiščenja  do maksimalno 530 mm
Kapaciteta črpalke  500 l / min
2  fi ltrirnih vložkov, možnost 50 / 100 / 130 1301319ajfsijsdigdg μm
Plavajoči kabel, dolžina  25 / 30 m
Hitrost vožnje čistilca   12-15 m / min

Nadzor
Ročna uporaba   brezžični pilot
Zasilna uporaba dostop na kontrolni omarici
Samodejno delovanje Clubliner X vzorec vožnje
Samodejno delovanje Clubliner plus   X-, N-, H vzorec vožnje

www.mariner-3s.com

Električno napajanje
Napajalna napetost 100-120/200-240 V AC (~)
Frekvenca 50 / 60 Hz
Poraba toka 4 / 8 A
Nominalna moč 0.4 kW
Priključni vodnik 10 m
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Kontakt Švica:

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

Kontakt Slovenija, Hrvaška

Mimeks Trade d.o.o.
Podvin 223 • SI-Zalec 
Tel. +386 3 71 03 790 • info@mimeks-trade.si

Dodatna oprema pri Clubliner plus


