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Kod: 091170

HYBRID
RS1

Patentli teknolojisi sayesinde suyun ak›fl enerjisini elektrik enerjisine çevirerek
kullan›r ve vakumlu havuz süpürgelerinin içinde en baflar›l› model Hybrid RS1
model havuz robotudur.
Dolphin Hybrid RS1 ile h›zl›, etkili, ekonomik ve düflük maliyetli temizlik elde
edebilirsiniz.

Kendinden Elektrik Enerjili Sistem
Havuz suyunun çevriminde dönen su ile cihazın hareketinde kullan›lacak elektrik
enerjisini üretir.
Ledli gösterge normal kullan›m› ve su ak›fl›n› gösterir.

Hareket Sistemi
Elektrik anahtar› hareket difllisini h›z, tam manevra ve etkili temizlik için çal›flt›r›r.
Duvar sensörü, e¤im ve boflaltmadan kurtulma özellikleri bulunur.

Havuzu Dolaflma
CleverClean tarama algoritmas›, robotun etkili ve mükemmel flekilde havuzu
gezmesini sa¤lar. Robot, orta ölçülü bir havuzu 1,5 saatte dolaflacak flekilde
programlanm›flt›r.

F›rçalama Kabiliyeti
Sadece Dolphin Hybrid RS1 model vakumlu süpürge havuz taban›nda bulunan
yosun ve bakterileri kald›rmak için tasarlanan f›rçaya sahiptir.

Temizlik Kabiliyeti
Patentli, süper etkili tribünler ; pisliklerin sürekli olarak filtreye gönderilmesini
sa¤lar.
Kaba pislikleri, küçük parçalar› ve yapraklar› tutar ve kesintisiz çal›flma garantisi
verir. Çal›fl›rken vakumun etkisiyle yapraklardan ve pisliklerden ar›nd›r›lm›fl bir
yol b›rak›r.

Kurtulma Modu
CleverClean yaz›l›m› sayesinde robot bir duvar veya engelle karfl›lafl›rsa etkili bir
flekilde geriye do¤ru manevra yaparak tarama ifline devam eder.
Robot vakum a¤z› gibi engellerle karfl›lafl›rsa üstünden geçmek veya kurtulmak
için mekanik veya yazıl›m›n› kullan›r.

Enerji Tasarrufu
Dolphin Hybrid RS1 model havuz robotu havuzun tamam›n› en k›sa sürede ve
havuz pompas›n›n gücünü en az kullanacak flekilde temizler.

Yaprak Kutusu (Opsiyonel)
Yaprak kutusu vakum hortumunun sonuna tak›larak ek bir filtrasyon elde edilmifl
olur. Bu sayede filtrasyon üniteleri bir bak›ma rahatlat›lm›fl olur.

Robot ile Birlikte Gelen Aksesuarlar
Skimmer adaptörü, 900 adaptör, otomatik emniyet vanas›, ak›fl göstergesi.

A¤›rl›k

Hortum Uzunlu¤u

‹htiyaç duyulan su ak›fl›

Temizlik Süresi

Garanti

4,5 kg

10 x 1,7 m’lik set

5 - 8 m3/h

1 - 2 saat

24 Ay

CleverClean
tarama sistemi

Yaprak kutusu
(Opsiyonel)

Hidroelektrik gücü

Tarama modu

Ledli gösterge Fırçalama

Dolphin Hybrid RS1 Özellikleri:
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Yer altı ve yer üstü
havuzlar için uygundur

Kolay temizlenebilir
a¤ kutu filtre (Opsiyonel

yüksek etkili filtre)

Aktif f›rça etkili yosun ve
bakteri temizli¤i sa¤lar

H›zl› su boflaltma

Hafif, kolay tutufl ve
kald›rma

Havuzunuzda e¤lenmek için yorulmay›n

Havuzunuzun dibini ovmay›, süpürmeyi ve yapraklar› toplamay› unutun.
Dolphin E10  otomatik havuz süpürgesi bunlar›n hepsini sizin için yapar.
Dolphin E10 model otomatik havuz süpürgesi havuzunuzdaki yosun ve
pislikleri temizler ve ne zaman isterseniz e¤lenmeniz için ›fl›l ›fl›l bir temizlik
sa¤lar.

Kolay Kullan›m

• Filtreye üstten kolay ulafl›m ve temizlenme özelli¤i

• Hafif ve rahat tutufl özelli¤i

• H›zl›, temiz su elde etme.

Temizlik Sonucu

• Aktif f›rça ile dibi yosun ve bakterilerden ar›nd›rma

• Etkili ve kolay kullan›ml› filtrasyon

• Etkili pislik toplama (Küçük ve büyük boyutlardaki at›klar›)

‹ç Huzurunuz

• Güven sa¤lar; ürün, sektörün lideri Maytronics taraf›ndan üretilmifltir.

• H›zl› teknik servis ve tamir avantaj› sa¤lar.

Dolphin E10 hayalinizdeki düflük bütçeli robottur.
Bu hafiflikte robotumuz her tipteki yer alt› ve yer üstü küçük boyutlu havuzlarda
kullan›labilir.

‹deal Havuz
Çevrim Süresi
Kablo
Filtrasyon
F›rçalama

Güç Ünitesi
A¤›rl›k
Garanti

8 m’ye kadar küçük boyuttaki havuzlar için
1,5 Saat
12 m
Kolay temizlenen a¤ filtre (Opsiyonel yüksek etkili filtre)
Robottan 2 kat h›zl› dönen aktif f›rças› sayesinde
tüm yüzeyleri geliflmifl olarak temizler

Sektörün önde gelen enerji verimlili¤i
6,3 kg
24 ay tüm parçalar için

Dolphin E10 Özellikleri:

E10
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Kod: 091203

Kolay temizlenebilir a¤
kutufiltre veya opsiyonel

yüksek temizlik filtresi

H›zl› su boflaltma

Aktif f›rçalama -
etkili ovma ve temizlik

PowerStream Hareket Sistemi
benzersiz yön bulma ve

havuzun tamam›n› temizleme

Kolay tutufl ve kald›rma

Havuzunuz için en yüksek performans› sa¤layacak robotu seçin.
Dolphin S serisi robotlar ile üstün havuz temizli¤ini keflfedin.

En iyi temizlik sonuçlar›n› alman›n yolu Dolphin Otomatik havuz süpürgeleri
ile olur. Küçük ve büyük boyutlu pislikleri hapsedebilecek iki farkl› filtre çeflidi
mevcuttur. Çoklu aktif f›rçalama ve PowerStream hareket sistemi ile her
flekildeki ve koflullardaki havuzlar›n taban ve duvarlar›n› temizlemede en iyi
sonucu verir

Dolphin S200 model otomatik havuz robotu hafifli¤i ve h›zl› olarak içindeki
suyu boflaltma özelli¤i sayesinde herkes robotu kolayl›kla havuzundan
ç›karabilir.
S200 model otomatik havuz robotlar› havuzun taban, duvar ve su hatt›n›
etkili bir flekilde temizleyerek havuzunuza parlak bir görünüm kazand›r›r.
Temizli¤i Dolphin S200’e b›rak›n ve siz sadece e¤lencenize bak›n.

Yormayan kullan›m
• Filtreye üstten ulafl›m - h›zl› temizlik, kar›fl›k olmayan boflaltma ve y›kama
• Hafif, kolay kald›rma
• H›zl› bir flekilde suyu pisliklerden ay›rma

Kristal temizli¤inin sonuçlar›
• Çok katmanl› filtresi ile küçük ve büyük pislikleri hapsetme.
• Aktif f›rçalama ile yosun ve bakteriler kald›r›rl›r.
• PowerStream hareket sistemi ile tüm havuz yüzeyini robot dolafl›r.

‹ç Huzurunuz
• Güven sa¤lar; ürün, sektörün lideri Maytronics taraf›ndan üretilmifltir.
• Endüstrinin en güvenilir elektrik bileflenleri kullan›lm›flt›r.
• H›zl› teknik servis ve tamir avantaj› sa¤lar.

S200

1983’den
b
e
ri

‹deal Havuz Boyu
Çevrim Süresi
Kablo
Filtrasyon
F›rçalama
PowerStream Hareket Sistemi

Enerji Tasarruflu Güç Ünitesi
A¤›rl›k
Garanti

10 - 12 m ev havuzlar›
2 Saat
18 m
A¤ kutu filtre veya Yüksek temizlik filtresi
Aktif f›rça etkili ovma ve temizlik için çal›fl›r
Tabanda, duvarlarda ve su hatt›nda benzersiz yön
Kabiliyeti ile tüm havuz ve yüzey koflullar›nda
benzersiz tutunma sa¤lar

Enerji verimlili¤inde sektör lideri
7,5 kg
24 ay tüm parçalar için

Dolphin S200 Özellikleri:

by



Çok katmanl› filtre ile
yüksek verimli filtrasyon

MyDolphin uygulamas› ile
uygun temizlik program-
lamas› ve manuel kontrol

Aktif f›rçalama -
 temizlik

PowerStream Hareket Sistemi
benzersiz yön bulma ve

havuzun tamam›n› temizleme

Çok fonksiyonlu, enerji
tasarruflu güç ünitesi

üzerinden programlama ve
gecikme zaman› ayar›

Havuzunuz için en yüksek performans› sa¤layacak robotu seçin.
Dolphin S serisi robotlar ile üstün havuz temizli¤ini keflfedin.

Dolphin S300i ile havuz temizli¤inde kullan›c›lar e¤lenirken özgürlü¤ün ve
ayr›cal›¤›n kesin sonuçlar›na ulafl›r. Dolphin S300i model robot bafltan sona
çok fonksiyonlu güç ünitesi ve ak›ll› telefonlar ve tablet bilgisayarlar için
MyDolphin uygulamas› ile programlan›r ve kullan›l›r. LED ›fl›¤›n yanmas›
robotun aktif olarak çal›flt›¤›n› gösterir.

Dolphin S300i model otomatik havuz temizleyici her koflul ve flekildeki havuzu
bafltan sona temizlemenin en ak›ll› olan yoludur.
Temizlikte kullan›lacak yolu en iyi flekilde ö¤renir, en yüksek temizlik için
havuzun flekline ve engellere adapte olarak iflini yapar.
Temizli¤i Dolphin S300i’ye b›rak›n ve siz sadece e¤lencenize bak›n.

Yormayan kullan›m
• Filtreye üstten ulafl›m – h›zl› temizlik, kar›fl›k olmayan boflaltma ve y›kama
• Hafif, kolay kald›rma
• H›zl› bir flekilde suyu pisliklerden ay›rma

Kristal temizli¤inin sonuçlar›
• Çok katmanl› filtresi ile küçük ve büyük pislikleri hapsetme.
• Aktif f›rçalama ile yosun ve bakteriler kald›r›rl›r.
• PowerStream hareket sistemi ile tüm havuz yüzeyini robot dolafl›r.

‹ç Huzurunuz
• Güven sa¤lar; ürün, sektörün lideri Maytronics taraf›ndan üretilmifltir.
• Endüstrinin en güvenilir elektrik bileflenleri kullan›lm›flt›r.
• H›zl› teknik servis ve tamir avantaj› sa¤lar.

‹deal Havuz Boyu
Çevrim Süresi
Kablo
Filtrasyon

F›rçalama
PowerStream Hareket Sistemi

A¤›rl›k

Ak›ll› telefon MyDolphin
Aplikasyonu
Araba
Garanti

12 - 15 m ev havuzlar›
1,5 / 2 / 2,5 Saat
18 m
Çok katmanl› filtre yüksek etkili ve kolay temizlik büyük
ve küçük boyutlu pislikleri ay›r›r ve ayr› ayr› hapseder
Aktif f›rça etkili ovma ve temizlik için çal›fl›r
Tabanda, duvarlarda ve su hatt›nda tüm havuz ve
yüzey koflullar›nda benzersiz tutunma

7,5 kg

MyDolphin uygulamas› ile robotunuzun haftal›k
zamanlama, süre kurulumu, gecikme ve manuel kullan›m
Kolay tafl›nabilirlik ve depolama
24 ay tüm parçalar için

Dolphin S300i Özellikleri:

S300i
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Stand Fırçalama

Farkl› boyutlarda
pislikleri tutabilecek

filtre seçenekleri

F›rdöndü

Uzunlu¤u 10 m’ye kadar havuzlar için önerilen otomatik
havuz süpürgesidir. Kolay ulafl›lan üstün temizlik.

Havuz taban›n› ve köfleleri temizler.
Maytronics, Dolphin Otomatik Havuz Temizleyicileri’ni temiz, parlak ve
hijyenik havuzunuzda e¤lencenin tad›n› ç›karman›z için tasarlam›flt›r.

Havuzunuzda Dolphin kullanarak:
• Su ve enerji tasarrufu
• Yeflermeyi, yosun ve bakteri oluflumunu engellemenize yard›m eder
• Ters y›kama say›s›nda büyük düflüfl sa¤lar.

Dolphin Supreme M200 Özellikleri ve Faydalar›:
• F›rçalar, ovar ve süpürür.
• Etkili tarama ve temizleme sa¤lar.
• Kendi üzerinde bulunan filtre ile küçük ve büyük boyutlarda pislikleri hapseder.
• Kendi üzerinde bulunan üniteler sayesinde ilk kurulum ve havuz sistemine
ba¤lant›ya gerek yoktur.
• F›rdöndü ile kablonun kar›flmas› engellenmifl olur.
• Küçük, hafif ve kolay tutufl sa¤lar.
• DIY teknolojisi ile kolay tamir ve bak›m imkan› sunar.
• Düflük voltaj - düflük enerji tüketimi
• Temizlik süresinin sonunda kendisi kapan›r.
• Engellerden kendisi kaçar.
• Afl›r› yükleme ve su d›fl›nda çal›flmaya karfl› motor korumas› vard›r.
• Sahil girifli havuzlar için uygun modeldir.
• 24 ay garantilidir.

Uyar›: M200 model tam otomatik havuz süpürgesinin duvara t›rmanmas›na
garanti verilmez; duvara t›rmanman›n çok önemli oldu¤u durumlarda S200
ve M400 tercih edilmelidir.

M200
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‹deal Havuz Uzunlu¤u
Çal›flma Süresi
Vakum
Harcad›¤› Enerji
Temizledi¤i Bölgeler
Haftal›k Zamanlay›c›
Dolu Filtre Göstergesi
Uzaktan Kumanda
MyDolphinTM Uygulamas›
Filtre Tipi
Filtreye Ulafl›m
Garanti
Kablo uzunlu¤u
Stand

10 m’ye kadar
3 saat
17 m3/sa
0,15 kW
Taban ve duvar (s›n›rl›)
Yok
Yok
Yok
Yok
Kal›n ve ince pislikler için çoklu filtre
Alttan
2 y›l
18 m
Var

Dolphin M200 Özellikleri:
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MyDolphin - Ak›ll› telefon
ile uzaktan kumanda

uygulamas›

Gyro - Hassas
yön bulma sistemi

Üçlü aktif fırça Filtreye üstte
ulafl›m

F›rdöndü -
Kablonun k›vr›lmas›n›

önleyen sistem

Yüksek temizlik
sa¤layan kartufl filtre

Uzunlu¤u 10 - 12 m boy aras› olan havuzlarda kullan›lmas›
önerilen otomatik havuz süpürgesidir.
Daha kolay kullan›mla elde edilen üstün havuz temizli¤i.

Havuzlar›n taban›n›, duvarlar›n› ve su hatt›n› f›rçalar ve ovalar.
Maytronics otomatik havuz robotlar›nda yeni nesili sunmaktan gurur duyar.
Dolphin, Supreme M400 havuz robotu ile bu s›n›fta y›llar›n verdi¤i tecrübe
ve teknoloji ile bir ad›m yukar›ya ç›km›flt›r.
Dolphin Supreme serisi; havuz temizli¤inde her denemede  güven veren
sonuçlar› al›rken benzersiz yenilikçi özellikleriyle havuz temizli¤indeki tüm
zorluklar› alt etmifltir.

Dolphin Supreme M400 Özellikleri ve Faydalar›:
• Havuz taban›n›, duvalar›n› ve su hatt›n› ovar, f›rçalar ve pislikleri filtresine
hapseder. Yeni ve ileri teknolojisi ile havuzun tamam›na yak›n›n› daha k›sa sürede
tarar.
• Extra aktif f›rça ile temizlikte 2 kat etki elde eder. Titiz olarak f›rçalama ve
ovalama ile yosun ve bakterileri birikimi engellenir.
• MyDolphin ak›ll› telefon uygulamas› ile elle yönlendirme imkan› sunar.
• Patentli filtre bölmelerine üstten ulafl›m ile kolay temizlik ve bak›m olana¤›
sa¤lar.
• Patentli çoklu filtrasyon seçenekleri ile çeflitli büyüklükteki pislikleri tutma
imkan› sunar.
• Kendi içerisinde bulunan ve suyun geri gitmesini engelleyen parçalar ile
pisliklerin tekrar havuza kaçmas› engellenir.
• Çoklu motor ile yüksek manevra; flekilli içinde ada ve e¤im bulunduran
havuzlarda komple tarama kabiliyeti sa¤lan›r.
• Jiroskop ile havuzda maksimum tarama sa¤lan›r.
• Otomatik motor korumas› bulunur.
• Düflük voltaj, düflük enerji sarfiyat› ile çal›fl›r.
• Temizlik süresinin sonunda otomatik olarak kapan›r.
• DIY – Kullan›c› taraf›ndan kolay bak›m ve tamir imkan› sa¤lar.
• Sahil girifli olan havuzlarda çal›flabilir.
• Garanti süresi 36 ayd›r.

M400
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‹deal Havuz Uzunlu¤u
Çal›flma Süresi
Vakum
Harcad›¤› Enerji
Temizledi¤i Bölgeler
Haftal›k Zamanlay›c›
Dolu Filtre Göstergesi
Uzaktan Kumanda
MyDolphinTM Uygulamas›

Filtre Tipi
Filtreye Ulafl›m
Garanti
Kablo uzunlu¤u
Araba

12 m
2,5 saat
17 m3/sa
0,15 kW
Taban, duvar ve su hatt›
Var
Yok
Yok
MyDolphinTM Ak›ll› Telefon Uygulamas› ile
Uzaktan Kumanda
Kal›n ve ince pislikler için çoklu filtre
Üstten
3 y›l
18 m
Var

Dolphin M400 Özellikleri:
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Uzunlu¤u 12 - 15 m aras› olan havuzlarda kullan›lmas›
önerilen otomatik havuz süpürgesidir.
Kolay ulafl›lan üstün temizlik

Havuzlar›n taban›n›, duvarlar›n› ve su hatt›n› ovalar ve f›rçalar.
Maytronics otomatik havuz robotlar›nda yeni nesili sunmaktan gurur duyar.
Dolphin, Supreme M500 havuz robotu ile bu s›n›fta y›llar›n verdi¤i tecrübe
ve teknoloji ile bir ad›m yukar›ya ç›km›flt›r.
Dolphin Supreme serisi; havuz temizli¤inde her seferinde güven veren
sonuçlar› al›rken benzersiz yenilikçi özellikleriyle havuz temizli¤indeki tüm
zorluklar› alt etmifltir.

Dolphin Supreme M500 Özellikleri ve Faydalar›:
Dolphin Supreme serisi en düflük müdahale ihtiyac› ile üst düzey performans
sa¤lar.
• Uzaktan kumandas› ve MyDolphin ak›ll› telefon uygulamas› ile otomatik ve elle
kumanda olanaklar› sunar; temizlik süresi  ve t›rmanma veya t›rmanmama
seçeneklerini kullan›c›ya sunar.
• Aktif f›rça ile havuz taban› ve duvarlar›nda bulunan yosunlanma ve bakteri
oluflumunu kald›r›r.
• Geciktirme (Delay) seçene¤i ile temizli¤inizin bafllama zaman›n› kendiniz yönetin
ve robot temizli¤e kendisi bafllas›n.
• Havuz taban›n›, duvalar›n› ve su hatt›n› ovar, f›rçalar ve pislikleri filtresine
hapseder.
• Patentli filtre bölmelerine üstten ulafl›m ile kolay temizlik ve bak›m olana¤›
sa¤lar.
• Kendi içerisinde bulunan ve suyun geri gitmesini engelleyen parçalar ile
pisliklerin tekrar havuza kaçmas› engellenir.
• F›rdöndü kablonun kar›flmas›n› engelleyip soketlerin ve motorun ömrünü uzat›r.
• Filtre göstergesi ile filtrenin dolmas› sonucu etkinin düflmesi engellenmifl olur.
• Çoklu motor ile yüksek manevra, flekilli, içinde ada ve e¤im bulunduran
havuzlarda komple tarama kabiliyeti sa¤lan›r.
• Otomatik motor korumas› bulunur.
• DIY - Kullan›c› taraf›ndan kolay bak›m ve tamir imkan› sa¤lar.
• Sahil girifli olan havuzlarda çal›flabilir.
• Garanti süresi 36 ayd›r.

M500
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‹deal Havuz Uzunlu¤u
Çal›flma Süresi
Vakum
Harcad›¤› Enerji
Temizledi¤i Bölgeler
Haftal›k Zamanlay›c›
Dolu Filtre Göstergesi
Uzaktan Kumanda
MyDolphinTM Uygulamas›

Filtre Tipi
Filtreye Ulafl›m
Garanti
Kablo uzunlu¤u
Araba

12-15 m
1,5 / 2,5 / 3,5 saat
17 m3/sa
0,15 kW
Taban, duvar ve su hatt›
Var
Var
Var
MyDolphinTM  Ak›ll› Telefon Uygulamas› ile
Kontrol ve Programlama
Kal›n ve ince pislikler için çoklu filtre
Üstten
3 y›l
18 m
Var

Dolphin M500 Özellikleri:
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F›rdöndü -
Kablonun k›vr›lmas›n›

önleyen sistem

Yüksek temizlik
sa¤layan kartufl filtre

Uzaktan kumanda
ile programlama

MyDolphin - Çok
fonksiyonlu ak›ll› telefon

uygulamas›

Filtreye üstte
ulafl›m

Üçlü aktif fırça Çok fonksiyonlu
güç ünitesi

Kod: 091182



Maytronics, Dolphin Otomatik Havuz Temizleyicileri’ni temiz, parlak ve
hijyenik havuzunuzda e¤lencenin tad›n› ç›karman›z için tasarlam›flt›r.
Havuzunuzda Dolphin kullanarak:

• Su ve enerji tasarrufu.
• Yeflermeyi, yosun ve bakteri oluflumunu engellemenize yard›m eder.
• Tamamen ba¤›ms›z - tak ve kullan.

Dolphin Wave 30’un özellikleri ve yararlar›:
• Havuz taban›n›n, duvlar›n›n ve su hatt›n›n tamam›n› ovar, f›rçalar ve süpürür.
• ‹leri teknoloji yaz›l›m› sayesinde havuzun maksimum bölgesinde yüksek verimle
temizlik yapar.
• Büyük boy kendinden filtresiyle küçük ve büyük boyutlu pislikleri toplar.
• Kimyasallar›n havuzda daha iyi da¤›lmas›n› sa¤lar; klor ve di¤er kimyasallar›n
sarfiyat›n› düflürür.
• F›rdöndü ile kablonun kar›flmas› engellenir.
• Düflük voltaj - düflük enerji tüketimi.
• Temizlik süresinin sonunda otomatik kapanma.
• Havuzda karfl›laflt›¤› engellerden kaçma özelli¤i vard›r.
• Motor ünitesi afl›r› yüklenme ve su d›fl›nda çal›flmaya karfl› korumal›d›r.
• Sahil girifli fleklinde olan havuzlar için uygundur.
• Tafl›ma ve depolama için arabas› ile kompledir.
• Tüm parçalar için 36 ay veya 3000 saat garanti alt›ndad›r.

Uzunlu¤u 15 - 18 m’ye kadar olan havuzlarda önerilen model.
Havuzlar›n taban›n›, duvarlar›n› ve su hatt›n› temizler.

‹deal Havuz Uzunlu¤u

Çevrim Süresi

Kablo

Filtre Torbas› Gözenekleri

Vakum

Motor Ünitesi Voltaj›

Güç Ünitesi

15 - 18 m ticari havuzlar›

3 Saat

18 m

Düflük mikron gözenekli filtre torbas› ile yüksek temizlik

17 m3/s

24 VDC

Dijital aç/kapa göstergesi 100-250 V
IP54
Ç›k›fl 30 VDC’den düflük

Dolphin Wave 30 Özellikleri:

by

Kod: 091201

1983’den
b
e
ri

Su hattı temizli¤i

Araba

CleverClean
tarama sistemi

Çift motor

F›rdöndü

Aktif f›rçalama



Maytronics, Dolphin Otomatik Havuz Temizleyicileri’ni temiz, parlak ve
hijyenik havuzunuzda e¤lencenin tad›n› ç›karman›z için tasarlam›flt›r.

Havuzunuzda Dolphin Havuz Robotu’nu kullanmanız size;
• Su ve enerji tasarrufunu,
• Yeflermeyi, yosun ve bakteri oluflumunu engellenmesini,
• Tamamen ba¤›ms›z, tak-çalıflt›r kolayl›¤›n› sa¤lar.

Dolphin Wave 50’nin Özellikleri ve Avantajlar›:
• Havuzunuzun taban, duvar ve su hatt›n›n tamam›n›n ovulmas›n›, f›rçalanmas›n›
ve vakumlay›p pisliklerden ay›rma ifllerini yapar.
• ‹leri teknoloji yaz›l›m› sayesinde havuzun maksimum bölgesinde yüksek verimle
temizlik yapar.
• Kimyasallar›n havuzda daha iyi da¤›lmas›n› sa¤lar; klor ve di¤er kimyasallar›n
sarfiyat›n› düflürür.
• Patentli f›rdöndü ile kablonun kar›flmas› engellenir.
• Düflük voltaj - Düflük enerji kullan›m› sa¤lar.
• Temizlik süresinin sonunda otomatik kapan›r.
• Havuzda karfl›laflt›¤› engellerden kaçma özelli¤i vard›r.
• Motor ünitesi afl›r› yüklenme ve su d›fl›nda çal›flmaya karfl› korumal›d›r.
• Sahil girifli fleklinde olan havuzlar için uygundur.
• Tafl›ma ve depolama için arabas› ile kompledir.
• Tüm parçalar için 36 ay garanti alt›ndad›r.

Uzunlu¤u 18 - 20 m’ye kadar olan havuzlarda önerilen model.
Havuzlar›n taban›n›, duvarlar›n› ve su hatt›n› temizler.

‹deal Havuz Uzunlu¤u

Çevrim Süresi

Kablo

Filtre Torbas› Gözenekleri

Vakum

Motor Ünitesi Voltaj›

Güç Ünitesi

18 - 20 m ticari havuzlar›

4 Saat

24 m

50 mikron gözenekli filtre torbas› ile yüksek temizlik

17 m3/s

24 VDC

Dijital siviç modu 100-250 V
IP54
Ç›k›fl 30 VDC’den düflük

Dolphin Wave 50 Özellikleri:

by

Kod: 091122

1983’den
b
e
ri

Su hattı temizli¤i

Farkl› boyutlarda
pislikleri tutabilen
filtre seçenekleri

CleverClean
tarama sistemi

Çift motor

F›rdöndü

Aktif f›rçalama



Dolphin Wave 100
Oteller, okullar ve kamp bölgeleri için yüksek etkili, tam otomatik havuz temizleme
özelli¤inde olan robot modelidir. ‹leri jiroskop teknolojisi ile güvenilir olarak tüm
taban, duvar ve su hatt›n› tarayarak temizler. Temizlik boyunca, yüksek kapasite
ile tüm kiri ve pisli¤i ultra-clean filtresinde yakalar ve temiz suyu havuzunuza geri
verir.

Profesyonel etkide temizlikle gelen uzun süreli güçlü güvenilirli¤in tad›n› ç›kar›n.
Maytronics’in üretti¤i Dolphin havuz robotlar› ile küçük boyutlu havuzlardan en
büyük profesyonel havuzlara kadar tüm havuzlar›n temizli¤ini en uygun maliyetlerle
gerçeklefltirebilirsiniz. ‹leri teknolojiye sahip robotlar kullan›c›lara havuzun her
noktas›nda etkili süpürme ve f›rçalama ile havuz operatörleri havuz ile ilgili di¤er
konular ile ilgilenirken havuza parlak bir görünüm ve temizlik kazand›r›r.

Tam Anlam›yla Havuz Temizli¤i
Benzersiz Jiroskop sistemi havuzunuzun tamam›n›n tam olarak temizlenmesini
sa¤layacak temizlik sistemati¤inin kullan›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
CleverClean tarama sistemi sayesinde havuzunuzun tamam›n›n robot taraf›ndan
süpürülür ve f›rçalan›r.

Maksimum Hijyen
Aktif f›rçalama etkili olarak havuz dibinde bulunan yosun ve bakterileri kald›r›r.

‹leri - Yüksek Kapasiteli Filtrasyon
Çok katmanl› filtrasyon ile suyu saç tellerinden, tozdan, böceklerden ve her türlü
istenmeyen pislikten ar›nd›r›r.

Kullan›c› ile Dost
Tam otomatik, tak kullan ve sundu¤u seçenekler ile kullan›c›lara kullan›m ve
bak›m kolayl›¤› sa¤lar.

20 - 25 m Havuzlar için Uygun ve Profesyonel Temizlik

Ticari havuzlar için en uygun de¤er

by

Kod: 091142

1983’den
b
e
ri

Farkl› boyutlarda
pislikleri tutabilecek

filtre seçenekleri

Su hattı temizli¤i

Uzaktan kumanda

CleverClean
tarama sistemi

Güç ünitesinde
filtre göstergesi

F›rdöndü

Aktif f›rçalama

‹deal Havuz Uzunlu¤u
Çevrim Süresi
Kablo
F›rdöndü
Filtrasyon
F›rçalar
Uzaktan Kumanda
A¤›rl›k
Vakum
Hareket h›z›
Temizlik alan›
Motor Ünitesi Voltaj›
Güç Ünitesi / Dijital Siviç Modu

DIY
Araba
Garanti

20 - 25 m ticari havuzlar›
4 / 6 / 8 Saat
30 m
Kablonun kar›flmas›n› engeller
Çok katmanl› ile küçük ve büyük boyutlarda
Tüm havuz yüzeyleri ile uyumludur
Parametrelerin kurulumu ve temizlik program›
12 kg
17 m3/s
15 m/dk
225 m2/s
27 VDC
Ç›k›fl<30VDC; IP 54, Dolu Filtre Göstergesi,
Çal›flmay› Geciktirme

Kolay bak›m ve tamir
Robot ile birlikte gelir.
36 ay tüm parçalar için

Dolphin Wave 100 Özellikleri:



Dolphin 2x2 Pro Gyro
‹ki robotun çal›flma kapasitesi tek robota toplanarak tam otomatik profesyonel
temizli¤i sunan 2x2 robot ile çoklu f›rçalama, yüksek kapasite, yüksek filtrasyon
sistemi ve geliflmifl jiroskop teknolojisi sayesinde havuzun tüm taban ve duvarlar›nda
yüksek verimli temizlik elde edilir.

Profesyonel etkide temizlikle gelen uzun süreli güçlü güvenilirli¤in tad›n› ç›kar›n.
Maytronics’in üretti¤i Dolphin havuz robotlar›, küçük boyutlu havuzlardan en
büyük profesyonel havuzlara kadar tüm havuzlar›n temizli¤ini en uygun maliyetlerde
gerçeklefltirme konusunda kalitesini ispatlanm›flt›r. ‹leri teknolojiye sahip robotlar
kullan›c›lara havuzun her noktas›nda etkili süpürme ve f›rçalama ile havuz
operatörleri havuz ile ilgili di¤er konular ile ilgilenirken havuza parlak bir görünüm
ve temizlik kazand›r›r.

Tam Anlam›yla Havuz Temizli¤i
Benzersiz Jiroskop sistemi havuzunuzun tamam›n›n tam olarak temizlenmesini
sa¤layacak temizlik sistemati¤inin kullan›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
CleverClean tarama sistemi sayesinde havuzunuzun tamam›n›n robot taraf›ndan
süpürülür ve f›rçalan›r.

Maksimum Hijyen
Aktif f›rçalama etkili olarak havuz dibinde bulunan yosun ve bakterileri kald›r›r.

‹leri - Yüksek Kapasiteli Filtrasyon
Çok katmanl› filtrasyon ile suyu saç tellerinden, tozdan, böceklerden ve her türlü
istenmeyen pislikten ar›nd›r›r.

Kullan›c› ile Dost
Tam otomatik, tak kullan ve sundu¤u seçenekler ile kullan›c›lara kullan›m ve
bak›m kolayl›¤› sa¤lar.

25 - 33 m Uzunlu¤a Kadar Havuzlar için Uygun ve
Profesyonel Temizlik

Ticari havuzlar için en uygun de¤er

Aktif fırçalama Su hattı temizli¤i

CleverClean
tarama sistemi

Güç ünitesinde
filtre göstergesi

Uzaktan kumanda F›rdöndü

Farkl› boyutlarda
pislikleri tutabilecek

filtre seçenekleri

by

Kod: 091151

1983’den
b
e
ri

‹deal Havuz Uzunlu¤u
Çevrim Süresi
Kablo
F›rdöndü
Filtrasyon
F›rçalar
Uzaktan Kumanda
A¤›rl›k
Vakum
Hareket h›z›
Temizlik alan›
Motor Ünitesi Voltaj›
Güç Ünitesi / Dijital Siviç Modu

DIY
Araba
Garanti

25 - 33 m ticari havuzlar›
4 / 6 / 8 Saat
40 m
Kablonun kar›flmas›n› engeller
Çok katmanl› ile küçük ve büyük boyutlarda
Tüm havuz yüzeyleri ile uyumludur
Parametrelerin kurulumu ve temizlik program›
20 kg
32 m3/s
15m/dk
450 m2/s
27 VDC
Ç›k›fl<30VDC; IP 54, Dolu Filtre Göstergesi,
Çal›flmay› Geciktirme

Kolay bak›m ve tamir
Robot ile birlikte gelir.
24 ay tüm parçalar için

Dolphin 2x2 Pro Gyro Özellikleri:



Dolphin - Ticari Havuzlarda Güvenilir ‹sim
Büyük ve y›l boyunca kullan›lan havuzlar›n zorlu temizli¤inde profesyonel performans›
veren, otomatik havuz temizleyicilerinin en üst modeliyle tan›fl›n. Maytronics’in
üretti¤i Dolphin Wave 200 XL otomatik havuz temizleyici büyük site ve ticari, 40
m boya kadar havuzlar›n s›n›f›ndaki en iyi performans› sunar. Günlük kullan›mda
uzun ömür için tasarlanan Dolphin Wave 200 XL, yüksek pislik toplama ve en
uygun flekilde havuzu  tarama problemlerini alt eden s›n›f›n›n performans› en
yüksek robotudur. Her büyüklükteki, kumsal girifli ve engel bulunduran dahil flekil
gözetmeksizin her tipteki havuzda en etkili ve en verimli flekilde çal›fl›r.
Dolphin 200 XL Özellikler & Avantajlar›:
• En uygun vakum ile etkili pislik toplama ve tertemiz bir havuz b›rakma.
• Çoklu tarama modu ile havuzun tamam›n› dolaflma
-Lane-by-Lane modu : Dikdörtgen havuzlar için ideal mod
-Criss Cross modu: fiekilli havuzlarda uygun mod, ileri engelden kurtulma
teknolojiisiyle içinde ada ve büyük engeller bulunan havuzlarda en etkili temizlik
performans›n› sunar.
-Maze modu: fiekilli havuzlarda ölü bölge borak›lmamas› için programlanan
tarama modudur.
-‹leri yön bulma kabiliyeti.
• Yüksek do¤ruluktaki pusula ve jiroskop birlikte çal›flarak yolundan ç›kmaz,
düzensiz flekilli ve içinde ada gibi engeller bulunduran  havuzlar›n bile tamam›n›
tarayarak temizler.
• Çoklu aktif f›rça ile havuz taban›nda ve köflelerinde bulunan yosun ve baklerileri
kald›r›r.
• Kristal temizli¤inde filtrasyon sistemine üstten ulafl›m ile kolay temizlik ve
bak›m imkan› sunar.
-Çok katl› filtrasyon ile t›kanmadan en yüksek temizli¤i sunar.
-50 mikron büyüklü¤ünde gözenek bulunduran kartufl filtre ile çok küçük partiküller
bile toplan›r.
-Tül filtre ile yaprak gibi büyük boyutlardaki pislikler toplan›r.
-Helezon ile filtrasyon alan› artt›r›l›r ve büyük boyutlu pisliklerin filtreyi t›kamas›
engellenir.
• MMI-‹nteraktif arayüz paneli – filtre doluluk göstergesi bulunur; temizlik
erteleme ve modlar›n›n ayarlar› yap›l›r.
-Otomatik olarak havuza dalma ve havuzdan ç›kma özellikleri ile robotun havuza
girifl ve ç›k›fl› kolayd›r.
-Kullan›c› dostu LCD ekran›nda program ve özellikler gösterilerek kullan›m
kolaylaflt›r›l›r.
-4 havuza kadar farkl› havuz özellikleri girilerek robotun 4 ayr› havuzda en iyi
temizlik ayarlar›n›n yap›lmas› sa¤lan›r.
-Teknisyen moduyla analyzer gerekmeden havuz kenar›nda robotun çal›flma
koflullar› gösterilerek tamir avantaj› sa¤lar.
• Uzaktan kumanda ile elle istenilen yere yönlendirilir.
• Günlük kullan›mda kolay kurulum ve çabuk bafllama sa¤lan›r.
• Yeni kablo toplama çark› ile kablo kar›flmadan, düzenli toplan›r ve muhafaza
edilir.
• Ürün sat›n al›nd›¤›nda distribütör taraf›ndan havuz bafl›nda kurulum ve e¤itim
verilir.

Temizlik Süresi
Kablo
A¤›rl›k
Vakum
H›z
Filtrasyon

F›rçalama

MMI

Yön Bulma Sistemi
Garanti

1 - 8 Saat
35 m
25 kg
32 m3/s
13 m/dakika
Ayn› anda üçlü filtrasyon ile pislikleri boyutlar›na göre ay›rarak
hapseder ve helezon ile suyu çevirerek filtrasyon alan›n› artt›r›r.
4 yöne f›rça ile ulafl›lmas› en zor noktalar› dahi f›rçalar, f›rçan›n
flekli sayesinde pislikleri vakum deliklerine do¤ru iterek vakuma
yard›mc› olur.
‹nteraktif arayüz ile programlama ve temizlik seçeneklerinin
seçilmesini sa¤lar
Gyro ve pusula kullanarak yüksek yön bulma kabiliyeti mevcuttur.
24 ay veya 3000 çal›flma saati (hangisi önce gelirse)

Dolphin Wave 200 XL Özellikleri:

by

200 XL Kod: 091207

1983’den
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Uzaktan kumandaJiro XL tarama

Çift yönlü f›rçaMMI-‹nteraktif
dijital arayüz

Spiral çift katmanl› sistem

Kablo sarma makaras› Çok amaçl› araba

Tarama



Dolphin - Ticari Havuzlarda Güvenilir ‹sim
Büyük ve y›l boyunca kullan›lan havuzlar›n zorlu temizli¤inde profesyonel
performans› veren, otomatik havuz temizleyicilerinin en üst modeliyle tan›fl›n.
Maytronics’in üretti¤i Dolphin Wave 300 XL otomatik havuz temizleyici büyük
site ve ticari, olimpik ve su parklar› için en uygun modelidir.
Günlük kullan›mda uzun ömür için tasarlanan Dolphin Wave 300 XL, yüksek pislik
toplama ve en uygun flekilde havuzu  tarama problemlerini alt eden s›n›f›n›n
performans› en yüksek robotudur. Her büyüklükteki, kumsal girifli ve engel
bulunduran dahil flekil gözetmeksizin her tipteki havuzda en etkili ve en verimli
flekilde çal›fl›r.

Dolphin 300 XL Özellikler & Avantajlar›
• En uygun vakum ile etkili pislik toplama ve tertemiz bir havuz b›rakma.
• Çoklu tarama modu ile havuzun tamam›n› dolaflma
-Lane-by-Lane modu: Dikdörtgen havuzlar için ideal mod
-Boxes modu: fiekilli havuzlarda uygun mod, ileri engelden kurtulma teknolojiisiyle
içinde ada ve büyük engeller bulunan havuzlarda en etkili temizlik performans›n›
sunar.
• ‹leri yön bulma kabiliyeti
• Yüksek do¤ruluktaki pusula ve jiroskop birlikte çal›flarak yolundan ç›kmaz,
düzensiz flekilli ve içinde ada gibi engeller bulunduran  havuzlar›n bile tamam›n›
tarayarak temizler.
• Çoklu aktif f›rça ile havuz taban›nda ve köflelerinde bulunan yosun ve baklerileri
kald›r›r.
• Kristal temizli¤inde filtrasyon sistemine üstten ulafl›m ile kolay temizlik ve
bak›m imkan› sunar.
-70 micron büyüklü¤ünde gözenek bulunduran filtre ile gün içerisinde havuzda
kalacak pislikler hapsedilir.
-50 mikron büyüklü¤ünde gözenek bulunduran filtre ile çok küçük partiküller
bile toplan›r.
-Tül filtre ile yaprak gibi büyük boyutlardaki pislikler toplan›r.
• MMI-‹nteraktif arayüz paneli - filtre doluluk göstergesi bulunur; temizlik
erteleme ve modlar›n›n ayarlar› yap›l›r.
-Otomatik olarak havuza dalma ve havuzdan ç›kma özellikleri ile robotun havuza
girifl ve ç›k›fl› kolayd›r.
-Kullan›c› dostu LCD ekran›nda program ve özellikler gösterilerek kullan›m
kolaylaflt›r›l›r.
-4 havuza kadar farkl› havuz özellikleri girilerek robotun 4 ayr› havuzda en iyi
temizlik ayarlar›n›n yap›lmas› sa¤lan›r.
-Teknisyen moduyla analyzer gerekmeden havuz kenar›nda robotun çal›flma
koflullar› gösterilerek tamir avantaj› sa¤lar.
• Uzaktan kumanda ile elle istenilen yere yönlendirilir.
• Günlük kullan›mda kolay kurulum ve çabuk bafllama sa¤lan›r.
• Yeni kablo toplama çark› ile kablo kar›flmadan, düzenli toplan›r ve muhafaza
edilir.

by

300 XL Kod: 091161
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Uzaktan kumandaJiro XL tarama

3 farkl› filtrasyon
seçene¤i

MMI-‹nteraktif
dijital arayüz

Üstten ulafl›m Tarama

Otomatik kablo
sarma

Çok amaçl› araba
ve kablo tafl›y›c›

‹deal Havuz Uzunlu¤u
Temizlik Süresi
Kablo
A¤›rl›k
Vakum
Çizgisel H›z
Filtrasyon
F›rçalama

MMI

XL Navigasyon Sistemi
Garanti

40 - 60 m
1 - 8 Saat
43 m / 50 m
25 kg
40 m3/s
15 m/dakika
Küçük ve büyük pislikler için 3 filtre seçene¤i
Havuzun her noktas›n› f›rçalamas› için 4 yönlü f›rça
ile tam temizlik
‹nteraktif dijital arayüz - temizlik özelliklerini seçme
ve online teknik göstergeler
Jiro, pusula sistemi ve tarama modu
24 ay veya 3000 çal›flma saati (hangisi önce gelirse)

Dolphin Wave 300 XL Özellikleri:



Dolphin Bio-S model havuz robotuyla ›fl›l ›fl›l olan do¤al havuzunuzda e¤lencenin tad›n›
ç›kar›n.

Dolphin Bio-S model havuz robotu do¤al ve biyolojik havuzlarda kullan›labilecek ilk
ve tek havuz robotudur. Kalitesi ispatlanm›fl Dolphin teknolojisi ve dizayn›n›n
birlefltirilmesiyle ve do¤al ve biyolojik havuzlara özel de¤ifliklilerle dünyada bir ilk
gerçeklefltirilmifltir.

Dolphin Bio-S 15 m’ye kadar do¤al ve biyolojik havuzlar›n temizlenmesi iflinin çözümünü
getirmifltir. Dipte bulunan yaprak ve di¤er pislikleri d›flar›da bulanan veya kendi içindeki
filtreye toplar. Taban ve duvarlar› ovarak suyun berrak görüntüsünü tamamlar.
Robot d›flar›dan bir müdahaleye gerek kalmadan ve havuzda yaflayan canl›lara zarar
vermeden havuzunuzu temizlerken siz rahatlay›n ve havuzunuzun keyfini ç›kar›n.

Maksimum hijyen - Benzersiz üçlü f›rçalama teknolojisi ile etkili olarak havuzunuzun
dibine ve duvarlar›na yap›flm›fl olan kir, yosun ve bakterileri kald›r›r. Aktif f›rça ön ve
arka f›rçalardan 2 kat h›zl› dönerek çal›fl›r.

Düflük maliyet - kolay havuz bak›m› - Yüksek performansl› otomatik temizlik zaman
kayb›n› engeller, sizi yormaz ve manuel temizli¤in masraflar›ndan sizi kurtat›r. Havuzunuzun
su kalitesine yard›mc› olur ve havuzunuzun suyunu daha uzun süre kullanman›z› sa¤lar.

Tüm havuz koflullar›nda çok yönlü filtrasyon ve vakum - Özel seçilen üçlü iç filtrasyon
ile havuzunuzda bulunan pislikler toplanarak günden güne daha temiz ve güzel bir
görünüm kazand›r›l›r.

Güvenilir performans ve kolay kullan›m - Tafll› dip bulunan havuzlarda bile ileri teknoloji
ile havuzunuzun taban›n›n tamam›n›, köflelerini ve kenarlar›n› temizler. Jiro teknolojisi
ve sensörler ile robot, duvarlar› ve kaçmas› gereken yerleri tan›mlar; en k›sa sürede
havuzunuzun tamam›n› tarayarak temizli¤i bitirir.

Kurulumunu yapt›ktan sonra b›rak›n robot kendi iflini yaps›n - Haftal›k zamanlama
ve uzaktan kumanda ile geciktirme ve çoklu programlama; size temizli¤i programlama
ve daha fazla serbest zaman kalmas›n› sa¤lar. Özel Bio - Yo¤un mod bulutlanmay› önler
ve ilk do¤all›¤›nda temiz ve berrak bir havuz b›rak›r.

Süper bak›m - Üstten filtre bölümüne ulafl›m, kullan›c›lara kolay filtre boflaltma ve
temizleme imkan› sa¤lar.

Dolphin’in Avantajlar›n›n Keyfini Ç›kar›n
Robotik temizli¤i hiç kimse Maytronics kadar iyi bilemez. Maytonics sektör lideri olan
firmad›r. 30 y›ldan uzun süredir robotik temizli¤i gelifltirmek için çal›fl›yor ve dünyadaki
geliflen havuz sistemlerine göre çözümler üretmeye çal›fl›yoruz.
Bir Dolphin ald›¤›n›zda bir otomatik havuz temizleyiciden daha fazlas›n› al›rs›n›z:
• ‹leri temizleme teknolojisi - Zeki ve kendinden ayarlama yapabilen yaz›l›m
• Güvenilir ve uzun ömürlü - Yüksek kalite, etkili temizlik ve uzun ömür
• Etkileyici maliyet, kolay servis - Kendinden problemi saptama ve benzersiz DIY
teknolojisi

Otomatik Do¤al Havuz Temizli¤i (Patentli)

Çevrim Süresi
Kablo
F›rdöndü
Filtrasyon

F›rçalar

A¤›rl›k
Vakum›
Motor Ünitesi Voltaj›
Güç Ünitesi / Dijital Çal›flt›rma Modu

Bak›m
Araba
Garanti

2 / 3 / 4 Saat
18 m
Kablonun kar›flmas›n› engeller
3 katmanl› filtre küçük ve büyük boyutlu pislikleri
hapsetmek için tasarlanm›flt›r.
Bio f›rçalar; kaygan ve pürüzlü yüzeyler için
üretilmifltir
10,5 kg
17 m3/s
24 VDC
Ç›k›fl<30VDC; IP 54, Dolu Filtre Göstergesi,
Çal›flmay› Geciktirme
Kolay bak›m ve çal›flma için kurulum
Robot ile birlikte gelir.
F›rçalar hariç 24 ay

Dolphin Bio S Özellikleri:

by

Tarama F›rdöndü

3 farkl› filtre tipi Jiroskop

Güç ünitesinde gösterge Uzaktan kumanda

Üstten ulafl›m Ekstra aktif f›rça

B‹O S Kod: 091211
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Dolphin Robot Süpürgeleri Seçim Tablosu
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