
Neizmerno uživanje v kopanju!
PROLINER NAVI3

Avtomatski čistilni robot za velike bazene in doživljajske parke



Mariner 3S je nazadnje razvil generacijo visoko učinkovitih čistilnih riobotov: Proliner navi3 odlično 
ustreza bazenom večjim od 25 m.

Proliner navi3 združuje visoko sesalno moč in učinkovitost čiščenja, veliko  kapaciteto filtrov, inteligen-
tno avtomatiko in zelo udobno delo. Kot za vse ostale Mariner 3S robote je na razpolago dodatna zelo 
uporabna naprava za čiščenje filtrskih vložkov - Puromat.

Odlična higiena, dolga življenjska doba in zanesljivost so zelo pomembne vrednote za inšpektorje kvalitete 
vode in odločevalske osebe. Ti kriteriji so doseženi na osnovi vsakodnevne uporabe Mariner 3S robota, kar 
tudi razbremeni zaposlene. 

IDEALNA NAPRAVA ZA VELIKE BAZE-
NE IN DOŽIVLJAJSKE PARKE

Funkcija izhoda iz bazena:
 • omogoča vožnjo naprave iz bazena
 • ščiti kabel

Filtriranje: 
 • 6 lamelnih filtrskih vložkov z največjo možno filtrsko površino na 

tržišču skrbi za praznjenje stacionarnega filtrskega sistema
 • filtri poberejo velike in fine nečistoče
 • filtrski material je enostavno čistiti in je zelo higienski, kar dokazu 

je študija tehnične šole "Nordwestschweiz Institut für Chemie und 
Bioanalytik" (North-Western Switzerland Institute of Chemistry and  
Bioanalysis)

 • zaradi trajnega oblikovanje so zelo vzdržljivi in primerni za  
vsakodnevno rabo

Filtrska škatla: 
 • enostavna odstranitev in zamenjava
 • higienska uporaba - umazanija se odloži direktno na  

zbiralnem mestu
 • velika kapaciteta in enostavno čiščenje

Ščetke:
 • hitro vrtljive ščetke na sprednji in zadnji  

strani za odstranitev nečistoč
 • 4 stranske ščetke za čiščenje trdovratne  

umazanije na stenah in težko dostopnih delih

Varnost:
 • naprava je za dokaz skladnosti z EU normami testirana  

izven tovarne
 • tehnologija in izvedba robota State-of-the-art
 • nizka napetost < 30 V DC za zagotavljanje varnosti ljudi

Učinkovitost čiščenja:
 • sofisticirana hidravlika, optimizirana v sodelovanju z EHT  

Zürich, ki rezultira v močnem vakuumu, perfektni čistilni sledi,  
brez dvigovanja smeti okoli naprave

 • sesanje in filtriranje velikih nečistoč, kot so kamni kakor tudi  
majhnih nevidnih delcev

 • voda teče skozi črpalko po filtriranju, zato je le-ta zaščitena  
pred poškodbami

 • varno vzpenjanje do 28 °

Voziček s kabelskim bobnom:
 • aluminjski voziček za enostavno in udobno ravnanje
 • čisto skladiščenje plavajočega in napajalnega kabla

Avtomatika in senzorji:
 • popolno čiščenje linija po liniji s  

patentiranimi vzorci vožnje N in H 
 • kontrola sledi vožnje s senzorjem - čiščenje  

bazena od stene do stene ali samo  
določenega segmenta

 • brezskrben izogib ovir
 • vklop pred vgrajeno kontrolo potopa v bazen
 • takojšnje ali časovno zamaknjeno delovanje

Ročno čiščenje:
 • natančna navigacija  skozi takojšnjo  

reakcijo ukazov vožnje
 • 3 hitrosti vožnje za počasno in  

hitro čiščenje

Materiali:
 • robustni in visoko učinkoviti brezkrtačni motorji  

povzeti po letalski in vesoljski industriji
 • visoko učinkovita v naši tovarni proizvedena črpalka
 • visoko kvalitetna plastika za dolgo uporabo



Avtomatika

   Sprememba smeri ob kontaktu  
z zidom

  Sprememba smeri bez kontakta  
z zidom

  Čiščenje segmenta

 Sprememba smeri ob naklonu

  Izklop pred naklonom

  Sprememba smeri v  
bazenih s plažo

  Vožnja mimo ovir

 
 Vzorec vožnje N in H
 

Električno napajanje
Napajalna napetost 100-240 VAC
Frekvenca  50 / 60 Hz
Poraba toka 6-4 A
Nominalna moč 0.5 kW
Priključni vodnik 10 / 20 m

Teža / Dimenzije
Transportni voziček s kablom 62 kg
Čistilec  43 kg
Skupna neto teža 105 kg
Dimenzije čistilca na vozičku (V x D x Š) 106x78x115 cm
Dimenzije robota 83x61x52 cm

Podatki o napravi
Delovna napetost 28 VDC
Tok 16 A
Delovna moč 0.45 kW
Tip zaščite IP68
Klasifikacija zaščite III
Širina čistilca   610 mm
Delovna širina čiščenja do maksimalno 700 mm
Kapaciteta črpalke 850 l / min
6 filtrirnih vložkov  možnost 50 / 100 / 130 mikronov
Plavajoči kabel, dolžina 30 / 40 / 50 m
Hitrost vožnje čistilca 7.5-18 m / min

Delovno okolje
Minimalna globina vode 20-30 cm*
Temperatura vode 10-40 °C
Maksimalna potopna globina 10 m (8-10 m samo 

z omejitvijo)

Nadzor
Ročna uporaba brezžični pilot
Zasilna uporaba dostop na kontrolni omarici
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INFORMACIJE O IZDELKU

* odvisna od opreme

   Nastavitev začetnega 
časa delovanja

  Nastavitev časovne 
omejitve delovanja

  Nastavitev maksimal-
nega časa delovanja

Samodejni dvig

Kontakt Švica:

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

Kontakt Slovenija: 

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