
PROLINER & PROLINER PLUS

NOVO!

Avtomatski robotski čistilec za velike bazene in termalne komplekse



Po vsem svetu ogromno gostov kopališč uživa v množični ponudbi velikih 
kopališč in termalnih kompleksov. Ti objekti zajemajo tudi bazene večje od 
25 metrov in manjše od olimpijskih bazenov.

Za takšne objekte je Mariner 3S razvil novo generacijo robotov za čiščenje 
bazenov modela Proliner in Proliner plus, ki ju je ponudil tržišču v letu 2016.
S tema učiunkovitima robotoma so upravljavci in lastniki tako zunanjih kot 
notranjih in privatnih bazenov pridobili na izbiro ustrezna stroja, ki nudita 
izjemno moč sesanja, visoko učinkovitost čiščenja, veliko kapaciteto fi ltrov, 
inteligentno avtomatiko in udobno upravljanje. 

Kot pri vseh ostalih avtomatskih čistilcih bazenskega dna proizvajalca 
 Mariner 3S je kot pomožna naprava za enostavnejše in bolj učinkovito 
čiščenje fi ltrov tudi za modela Proliner in Proliner plus na voljo naprava 
Puromat in dodatna oprema. 

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

IDEALNA NAPRAVA ZA VELIKE BAZENE 
IN TERMALNE KOMPLEKSE

Kratek opis:

•     Proliner deluje v avtomatskem načinu delovanja samo v 
vzorcu čiščenja X.

•     Proliner Plus je opremljen z osnovnim seznorjem in ima 
možnost avtomatskega čiščenja v vzorcih H, N in X.

•   Daljinski upravljavec modela Proliner plus ima tudi display, 
kar pri ročnem upravljanju predstavlja veliko prednost.

SW I S S
QUALITY



SESTAVA IN DELOVANJE

Kapaciteta fi ltrov
6 fi lterskih vložkov je 
 vstavljenih v fi ltersko škatlo. 
Filtri velike površine zadržijo 
ogromno umazanije. Ta se 
zbere v fi lterski škatli, ki se 
bo koncu postopka čiščenja 
od zgoraj izvleče iz robota, 
nato se fi ltre izpere s čisto 
vodo.

Avtomatika
Inteligentni programi vo-
žnje robota očistijo vsak 

bazen v kratkem času. 
S pomočjo senzorjev 

kot dodatkom programu 
vožnje se ustvari zapis 

dimenzij bazena, tako da 
stroj deluje avtomatsko 

v poljubnem bazenu. 
Robot zaznava ovire, pri 
bazenih s plažo se stroj 

sam ustavi pred izhodom 
iz bazena, pred večjimi 
nakloni v bazenu lahko 

spremeni smer.

Moč čiščenja 
Optimirana hidravlika skupaj z močjo 

 črpalke ustvari podtlak do 15 kg.  Zaradi 
tega sestroj izjemni dobro prisesa na 

 površino ter lahko brez težav čisti 60 cm 
 linijo brez vrzeli. Proliner se prilega  kotom 

in vozi vzdolž robov, kjer brez težave 
 odstrani umazanijo.

Hidravlika
Zajamčena dovršena hidravlika Učinkovita 
čistost na celotni širini stroja. Onesnažena 
voda potuje skozi fi lter in šele nato preko 
črpalke. S tem se prepreči zamašitev in 
poškodbe črpalke.



INFORMACIJE O IZDELKU
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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

Osnovna oprema Proliner & Proliner plus

  Sprememba smeri ob kontaktu 
z zidom

  Sprememba smeri brez kontakta 
z zidom

 Sprememba smeri ob naklonu

 Vzorec vožnje X

Opcijska oprema Proliner plus

  Sprememba smeri v 
bazenih s plažo

  Izklop pred naklonom

 Vožnja mimo ovir

 Vzorec vožnje N in H
 

   Nastavitev 
začetnega časa 
delovanja

  Nastavitev ča-
sovne omejitve 
delovanja

  Nastavitev 
maksimalnega 
časa delovanja

Električno napajanje
Napajalna napetost 100-120 / 200-240 V AC (~)
Frekvenca  50 / 60 Hz
Poraba toka 5 / 10 A
Nominalna moč 0.5 kW
Priključni vodnik  10 m

SW I S S
QUALITY

Teža/Dimenzije
Transportni voziček s kablom 49 kg
Čistilec  28 kg
Skupna neto teža 77 kg
Dimenzije čistilca na vozičku (V x D x Š)   80 x 90 x 115 cm
Dimenzije robota  60 x 55 x 37 cm

Podatki o napravi
Delovna napetost  28 V DC (=)
Tok 16 A
Delovna moč 0.45 kW
Tip zaščite IP68
Klasifi kacija zaščite III
Min. nivo vode za delovanje 30 cm
Maks. globina potopa čistilca 5 m/0.5 bar
Širina čistilca   600 mm
Delovna širina čiščenja do maksimalno 700 mm
Kapaciteta črpalke 750 l / min
6 fi ltrirna vložka  možnost 50 / 100 / 130 mikronov
Plavajoči kabel, dolžina 40 / 50 m
Hitrost vožnje čistilca 12-15 m/minNadzor

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

www.mariner-3s.com

M

ARINER 3S

2
YEAR

WARRANTY


