
proliner
navi3.

Za olimpijske bazene in doživljajske parke.



Medtem ko 
drugi že 
menjujejo, so 
ti filtri šele napol 
polni.

Čistoča. Servis. Vrhunska kakovost.
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Svetovno 
največja filtrirna 
površina na 
trgu.
Učinkovitost čiščenja ima veliko pred-
nost pri razvoju naših bazenskih robo-
tov. Zaradi – če primerjamo z drugimi 
izdelki – ogromne filtrirne zmogljivosti 
naših naprav smo pri tem najboljši.

Zasnovani filter serije  
proliner navi3. Od tega je  
6 nameščenih v filtrirno  
ohišje kot filtrirne kartuše.

Do 6 m2 
skupne 
filtrirne 
površine



Za seboj ne 
pušča nič 
drugega kot 
čistočo. Povsem 
samodejen 
in zmogljiv!

proliner navi3.

Bazenski robot proliner navi3 učinkovito čisti posamezne proge z 
vrtljivimi krtačami in s patentiranim programom premikanja.  
Primeren je za bazene od površine 400 m2 naprej in je zasnovan za 
intenzivno vsakodnevno uporabo ter ima dolgo življenjsko dobo.



Večja zmogljivost.
Ustvarjeni podtlak do 20 kg in drgnjenje krtač omogočata čiščenje,  
ki za seboj puščata jasne sledi. Dodatne kotne krtače odstranjujejo  
umazanijo iz stranskih robov in kotov.

Več filtra.
Večja kot je filtrirna površina, več 
več umazanije je mogoče filtrirati.  
6 kartuš lamelnega filtra imajo 
navdušujočo filtrirno površino do  
6 m2. To prednost pri čiščenju nudi 
samo proliner navi3 – in tega boste 
občutili in vzljubili!

Več udobja.
Zaradi robustnega transportnega 
vozička z vgrajenim kabelskim 
bobnom je proliner navi3 mogoče tudi 
na kopnem preprosto manevrirati – 
lahko ga tudi ustrezno shranite, kadar 
ga ne potrebujete.
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Dodana vrednost je  
vredna več.



Pregled vaših prednosti:

Funkcija izplavanja 
•  Olajša premikanje iz bazena
• Varuje kabel naprave

Avtomatika in senzorika
•  Čiščenje posameznih  

površin prog s patentiranimi 
vzorci premikanja N in H

•  Nadzor proge s senzorjem
•  Čiščenje bazena – od stene do 

stene ali v določenem segmentu
•  Zanesljiv obvoz ovir
•  Preklop pred vgrajenim kanalom 

proge
•  Možnost izbire takojšnjega ali 

časovno zakasnjenega čiščenja
• Samodejni izklop ob koncu

Krtače
•  Hitro vrteče se krtače spredaj  

in zadaj razrahljajo umazanijo
•  4 kotne krtače razrahljajo 

umazanijo vzdolž sten in 
podestov

Filtrirno ohišje 
•  Preprosto odstranjevanje in 

ponovno vstavljanje
•  Veliko prostora za sprejem 

umazanije in preprosto čiščenje
•  Higienična uporaba:  

Preprečevanje stika rok z 
umazanijo

Lamelni filter 
•  6 kartuši za lamelni filter z 

največjo skupno površino 
razbremenita stacionarno 
filtrirno napravo

•  Filtriranje grobe in fine umazanije
•  Material filtra je preprost za 

čiščenje in zelo higieničen 
– dokazano z raziskavami 
Univerze uporabnih znanosti 
severno-zahodne Švice, Inštitut 
za kemijo in bioanalitiko

•  Trajnost zaradi dolge  
življenjske dobe

•  Primerno za vsakodnevno 
uporabo

Ročno obratovanje 
•  Takojšen odziv na ukaze za 

premikanje – za natančno 
krmarjenje

•  3 hitrosti vožnje za počasno do 
hitro čiščenje

Materiali 
•  Robustni in zmogljivi pogonski 

motorji iz vesoljske in letalske 
tehnologije brez krtač 

•  Zmogljiva črpalka lastne izdelave
•  Kakovostna umetna masa za 

dolgo življenjsko dobo

Učinkovitost čiščenja 
•  Premišljena hidravlika, 

optimizirana skupaj z  
ETH Zürich: Močan podtlak, 
popolna proga čiščenja,  
brez vrtinčenja umazanije  
okrog naprave

•  Vsesavanje in filtriranje 
grobe umazanije, kamnov in 
najmanjših, nevidnih delcev

•  Voda po filtriranju teče 
skozi črpalko in jo ščiti pred 
poškodbami

Varnost 
•  Naprave so preverila  

neodvisna podjetja z 
upoštevanjem standardov EU

•  Vrhunska tehnologija in izvedba
•  Nizka napetost za zaščito  

oseb < 30 V DC

Transportni voziček s 
kabelskim bobnom 
•  Transportni voziček iz  

aluminija za preprosto in  
udobno krmarjenje

•  Čisto shranjevanje plavajočega 
in omrežnega kabla

2 leti 
garancije
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Čistoča in 
nenadkriljivo dobra 
kakovost se 
splačata. Vedno!
Vemo, da nimamo najugodnejših izdelkov.  
Vendar vemo tudi, da so najboljši na trgu – in da se  
vam bo investicija splačala. To vam obljubljamo.



Avtomatika in tehnični podatki:

Avtomatika

Preklop pri stiku s steno

Preklop brez stika s steno

Segmentno čiščenje

Preklop na nagibih

Preklop pred nagibi

Preklop za iztočne bazene

Obvoz ovir

Izplavalna naprava

Nastavitev časa zagona

Izklop ob koncu

Najdaljši čas čiščenja

Vzorci premikanja N, H in X

Uporabno v vseh oblikah bazenov
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Teža/Mere 

Električni priključek

Transportni voziček s kablom 62 kg

Osnovna naprava 43 kg

Skupna neto teža 105 kg

Mere robota na vozičku (D x Š x V) 106 x 78 x 115 cm

Mere robota (D x Š x V) 83 x 61 x 52 cm

Obratovalna napetost 24 V DC (=)

Jakost toka 16 A

Vhodna moč 0,45 kW

Vrsta zaščite IP68

Zaščitni razred III

Širina naprave 610 mm

Čistilna širina do 700 mm

Zmogljivost črpanja 850 l/min

6 lamelna filtra, finost 50/100/130 μm

Dolžina plavajočega kabla 30/40/50 m

Hitrosti premikanja 7,5-18 m/min

Oskrbna napetost 100-120/200-240 V AC (~)

Frekvenca 50/60 Hz

Poraba toka 6-4 A

Nazivna moč 0,5 kW

Dolžina omrežnega kabla 10/20 m

Ročno obratovanje Brezžično, radijsko vodeno

Obratovanje v sili Tipkovnica upravljalne omarice

Radijska frekvenca 868/433 MHz

Minimalna globina vode 20-30 cm (glede na opremo)

Temperatura vode 10-40 °C

Maks. potopna globina 10 m (8-10 m samo omejeno)

Podatki naprave 

Krmiljenje Lastnosti okolice 



Čistilni robot  
proliner navi3

Filtrirno ohišje  
z vložkom

Daljinsko radijsko 
vodenje

Transportni voziček 
s kabelskim bobnom 
in z daljinskim 
upravljanjem

Obseg dobave:

•  Čistilni robot z vgrajenim 
filtrirnim ohišjem in vložkom

•  Transportni voziček s kabelskim 
bobnom

•  Daljinsko upravljanje s 
funkcijami, kot so števec 
obratovalnih ur in ciklov, izbira 
menija, nastavitve parametrov

• Daljinsko radijsko vodenje
•  Zagon in navodila za upravljalno 

osebje na mestu uporabe
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Brez praznih obljub.

Naredite prosto 
pot za našo 
vrhunsko službo 
za stranke.
Za vaše zadovoljstvo si  
dnevno prizadevamo ohranjati 
svojo visoko raven storitev. 
To pomeni, da tudi po nakupu 
dobro poskrbimo za vas in  
vašo napravo. 

Podpiramo in prepričamo  
vas s številnimi storitvami,  
med drugim: 
•  z brezplačnim prikazom  

delovanja naprave v vašem 
kopališču

•  z vzdrževanjem
•  s pošiljanjem nadomestnih 

delov
•  s telefonsko pomočjo
•  z izposojo naprav
•  s popravili
•  z izobraževanji

10 let garancije za  
nadomestne dele
Imamo veliko skladišče 
nadomestnih delov in 
zagotavljamo dobavo 
nadomestnih delov do vsaj deset 
let po nakupu nove naprave.

Popravila in izposoja naprav
V najslabšem primeru se 
potrudimo, da popravilo izvedemo 
čim hitreje. Pri težjih primerih vam 
lahko ponudimo izposojo naprav.

Vzdrževalni servis
Za zanesljivo uporabo naših 
čistilnih naprav priporočamo 
izvajanje periodičnega 
vzdrževanja. S tem boste 
podaljšali življenjsko dobo svoje 
naprave – neugodnim razmeram 
pri delu v vodi navkljub.

Telefonska 
pomoč

Slovenija, Hrvaška: 
+386 51 669 237



Švicarska kakovost.

mariner-3s.com

Švica:
Mariner 3S AG
Brunnmattstr. 7
5236 Remigen
+41 56 297 8800
info@mariner-3s.com

Slovenija, Hrvaška:
Mimeks Trade d.o.o.
Podvin 223
Zalec
+386 37 103 790
info@mimeks-trade.si


