
A proliner 
és a proliner 
plus.

Nagy medencékhez és termálfürdőkhöz.



Tisztaság. Szolgáltatás. Csúcsminőség.

Amikor mások 
már váltanak, 
ezek a szűrők 
még csak félig 
telnek 
meg.
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Teljes csomag 
a feszültségtől 
mentes 
munkavégzéshez.
Nagy szűrőkapacitásának, intelligens 
automatikájának és kényelmes kezelésének 
köszönhetően – melyeket gondosan 
megválogatott tartozékok és prémium 
szolgáltatások is kiegészítenek – a hosszú 
élettartamú proliner sorozat nap mint  
nap megkönnyíti az életét.  
A megbízható, higiénikus  
tisztaságért.

Méretezett szűrő a proliner 
modellhez. Ebből 6 kerül a 
szűrődobozba szűrőbetétként.

6 m2-ig 
Teljes szűrési 

felület



A proliner és a proliner plus.

A proliner medencetakarító robot a szabadalmaztatott útvonalvezetési 
programnak köszönhetően minden sávot hatékonyan megtisztít.  
300 m2 alapterületű és annál nagyobb medencékhez alkalmas, és 
kemény, mindennapi használatra, valamint hosszú élettartamra  
van kialakítva.

Nem marad 
utána más, mint
tökéletes tiszta-
ság. Teljesen 
automatikus 
és nagy 
teljesítményű!



Szennyeződések 
hatékonyabb  
eltávolítása.
A nagyfelületű szűrő sok 
szennyeződést kiszűr, amely a 
szűrődobozba kerül. Ez felülről 
könnyen eltávolítható a készülékből 
a szennyeződés ártalmatlanítása 
érdekében. A tágas szűrődobozban 
hat betét található.
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A hozzáadott érték 
többletértéket jelent.

Nagyobb teljesítmény.
A kifinomult hidraulika és a nagy szívóerő révén a készülék teljes 
szélességében garantált a nagy tisztítási hatékonyság. A sarkokból és  
az élek mentén is gond nélkül eltávolítja a szennyeződéseket.  
Mivel a piszkos víz először a szűrőn, majd a szivattyún halad át, az védve  
van az eltömődés és a károsodás ellen.

Nagyobb  
kényelem.
A beépített kábeldobbal rendelkező ro-
busztus szállítókocsinak köszönhető-
en a proliner szárazföldi manőverezés-
re is kiválóan alkalmas – használaton 
kívül pedig szép rendben tárolható.



Az Ön előnyei – röviden:

Kiemelkedési funkció 
(opcionális)
•  Megkönnyíti a medencéből  

való kiemelkedést
• Védi a készülék kábelét

Automatika és érzékelő 
technológia
•  A teljes felületre kiterjedő 

tisztítás sávról sávra a 
szabadalmaztatott N és 
H haladási mintáknak 
köszönhetően

•  Érzékelős nyomvonalfigyelés
•  Medencetisztítás – faltól  

falig vagy adott szegmensben
•  Akadályok megbízható 

kikerülése
•  Átkapcsolás a beépített 

ugrógödrök előtt
•  Választható azonnali vagy 

késleltetett tisztítás
•  Automatikus kikapcsolás a 

munka végén

Szűrődoboz 
•  Könnyű eltávolítás és  

újrafelhasználhatóság
•  Bőséges hely a szennyeződések 

összegyűjtéséhez és az 
egyszerű tisztításhoz

•  Higiénikus használat: Elkerülhető 
a kéz szennyeződésekkel való 
érintkezése

Lamellás szűrő 
•  A 6 lamellás szűrőpatron 

a világ legnagyobb szűrési 
összfelületének köszönhetően 
tehermentesíti a rögzített 
szűrőrendszert

•  Durva és finom szennyeződések  
kiszűrése

•  Könnyen tisztítható és nagyon 
higiénikus szűrőanyag – amit az 
Északnyugat-Svájci Szakfőiskola 
Kémiai és Bioanalitikai Intézeté-
nek tanulmányai igazolnak

•  Fenntarthatóság a hosszú  
élettartamnak köszönhetően

•  Mindennapi használatra 
alkalmas

Rongyhengerek (opcionális)
•  A mélyedésekben kifejtett 

tisztítóhatás javítása érdekében

Kézi üzemmód 
•  Azonnali reakció az irányítási 

parancsokra – a pontos 
navigáció érdekében

•  3 haladási sebesség lassú, 
közepes és gyors tisztításhoz

Anyagok 
•  Az űr- és repüléstechnikából 

kölcsönzött robusztus és nagy 
teljesítményű hajtómotorok kefe 
nélküli technológiával 

•  Saját gyártású, nagy  
teljesítményű szivattyú

•  Minőségi műanyag a  
hosszú élettartamért

Tisztítási hatékonyság 
•  Kiforrott, az ETH Zürichhel 

közösen optimalizált hidraulika: 
Erős vákuum, tökéletes tisztítási 
nyomvonal, a szennyeződések 
nem keverednek fel a készülék 
körül

•  A durva szennyeződések,  
kövek és a legfinomabb, 
láthatatlan szemcsék felszívása 
és kiszűrése

•  A víz szűrés után halad  
keresztül a szivattyún, ami  
védi azt a károsodástól

Biztonság 
•  A készülékeket független 

vállalatok ellenőrzik az 
EU szabványok betartása 
szempontjából

•  Korszerű technológia  
és kivitelezés

•  Személyvédelmi kisfeszültség  
< 30 V DC

Szállítókocsi kábeldobbal 
•  Alumíniumból készült 

szállítókocsi az egyszerű és 
kényelmes kezelés érdekében

•  Az úszó- és tápkábel tiszta 
tárolása

2 év 
Garancia
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A tisztaság és a 
következetesen jó 
minőség kifizetődő. 
Mindig!
Tudjuk, hogy termékeink nem a legolcsóbbak.  
De azt is tudjuk, hogy a piacon a legjobbak –  
és hogy a megvásárlásukhoz szükséges befektetés 
megtérül. Ezt megígérjük Önnek.



Automatika és műszaki adatok:

A proliner és a proliner plus alapfunkciói A proliner plus kiegészítő funkciói

Átkapcsolás fallal való érintkezés esetén

Átkapcsolás fallal való érintkezés nélkül

Átkapcsolás lejtőkön

Kezdési idő beállítása

Kikapcsolás a munka végén

Maximális tisztítási idő

X haladási minta

Átkapcsolás kifutó medencékhez

Átkapcsolás lejtők előtt

Akadályok kikerülése

Szegmenstisztítás

H haladási minta

N haladási minta
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Tömeg/méretek 

Szállítókocsi kábellel 49 kg

Alapkészülék 28 kg

Teljes nettó tömeg 77 kg

Robot méretei a kocsin (H x Sz x M) 90 x 80 x 115 cm

Robot méretei (H x Sz x M) 55 x 60 x 37 cm

Elektromos csatlakozás

Tápfeszültség 100-120/200-240 V AC (~)

Frekvencia 50/60 Hz

Áramfelvétel 6-4 A

Névleges teljesítmény 0,5 kW

Hálózati kábel hossza 10/20 m

Üzemi feszültség 24 V DC (=)

Áramerősség 16 A

Bemeneti teljesítmény 0,45 kW

Védettségi fokozat IP68

Védelmi osztály III

Készülék szélessége 600 mm

Tisztítási szélesség 700 mm-ig

Szállítási teljesítmény 850 l/perc

6 lamellás szűrő, finomság 50/100/130 μm

Úszókábel hossza 30/40/50 m

Menetsebességek 7,5-18 m/perc

Készülékadatok 

Kézi üzemmód Vezeték nélküli, rádiós vezérlés

Vészüzemmód Vezérlődoboz billentyűzete

Rádiófrekvencia 868/433 MHz

Minimális vízmélység 20-30 cm (felszereltségtől függően)

Vízhőmérséklet 10-40 °C

Max. bemerülési mélység 10 m (8-10 m csak korlátozottan)

Vezérlés Környezeti tulajdonságok 



proliner  
tisztító robot

Szűrődoboz  
szűrőkészlettel

Rádiós távirányító

Szállítókocsi 
kábeldobbal és 
távirányítóval

Szállítási terjedelem:

•  Tisztító robot beépített 
szűrődobozzal és 
szűrőkészlettel 

•  Szállítókocsi kábeldobbal
•  Távirányító olyan funkciókkal, 

mint például üzemóra- és 
ciklusszámláló, menüválasztás, 
paraméterbeállítások

• Rádiós távirányító kijelző nélkül
•  Üzembe helyezés és utasítások 

az üzemeltető személyzet 
számára a helyszínen

Csak a proliner plus esetében:
+  Alapérzékelő a sávról sávra 

történő tisztításhoz
+  Rádiós távirányító kijelzővel
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Nem csupán üres ígéretek.

Szabad a pálya 
minőségi ügyfél-
szolgálatunkhoz.
Az Ön elégedettsége érdekében 
nap mint nap a kiemelkedő 
minőség fenntartásán 
dolgozunk. Ide tartozik az 
is, hogy az értékesítés után 
is gondoskodunk Önről és 
készülékéről. 

Számos szolgáltatással 
támogatjuk és kényeztetjük  
Önt, így többek között: 
•  Ingyenes készülékbemutató  

az Ön fürdőszobájában
•  Karbantartás
•  Pótalkatrészek kiküldése
•  Segélyvonal
•  Készülékkölcsönzés
•  Javítás
•  Képzések

10 év alkatrész-garancia
Nagy pótalkatrészraktárral 
rendelkezünk, ahonnan új 
készülék vásárlása esetén 
legalább tíz évig garantáljuk a 
pótalkatrészek szállítását.

Javítás és készülékkölcsönzés
A legrosszabb esetben 
igyekszünk a javításokat 
a lehető leggyorsabban 
elvégezni. Nehézségek esetén 
kölcsönkészüléket tudunk 
biztosítani.

Karbantartási szolgáltatás
Tisztítóberendezéseink 
megbízható használata 
érdekében ajánlott rendszeres 
karbantartást végezni. Így 
meghosszabbítható a készülék 
élettartama – a vízben végzett 
munkával járó nehéz körülmények 
ellenére.

Segélyvonal

Magyarország:
+36 1 226 3277



Swiss Quality.

mariner-3s.com

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

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


