
Dolphin Wave 100 jest najnowszym odkurzaczem z rodzi-
ny Pro - Wave przeznaczonym do czyszczenia wszystkich
rodzajów basenów publicznych o długości do 25 m, po-
wierzchni do 300 m2 i głębokości do 5 m. Odkurzacz 
efektywnie czyści i odkurza dno, a także czyści
ściany i linię wodną basenu usuwając gromadzące się na
nich naloty. Systematyczne stosowanie odkurzacza 
powoduje usunięcie większości zanieczyszczeń z 
basenu i zapobiega powstawaniu większych skupisk 
bakterii i glonów. W trakcie odkurzania usuwane są 
także zanieczyszczenia organiczne, co w znacznym 
stopniu zmniejsza zużycie chloru i innych preparatów 
chemicznych używanych do uzdatniania wody basenowej.
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opis produktu

Wszystkie zanieczyszczenia zbierane są w dużym worku filtracyjnym, który może być wielokrotnie płukany pod bieżącą wodą, a także wyprany 
w pralce mechanicznej. Posiada on dużą powierzchnię filtrowania umożliwiając wyczyszczenie brudnego basenu w jednym cyklu pracy.
Zapełnienie worka filtracyjnego sygnalizowane jest kontrolką na zasilaczu wskazującą na konieczność jego wyczyszczenia.

podstawowe cechy

•  zaaawansowane oprogramowanie odkurzacza zapewnia doskonałą skuteczność czyszczenia 
i odkurzania dna, ścian i linii wodnej basenu praktycznie nie pozostawiając miejsc wymagających
dodatkowego czyszczenia
•  niskie napięcie zasilające zespół napędowy (29 VDC) zapewnia niskie zużycie energii
• odkurzacz ma wbudowany mechanizm ułatwiający omijanie przeszkód w basenie i zapobiega
• odkurzacz nadaje się do pracy w basenach posiadających wypłycenia (plaże)
• standardowo wyposażony jest w szczotki CB (Combi Brush) przeznaczone do basenów pokry-
tych różnymi rodzajami ceramiki i mozaiki, basenów wyłożonych folią PVC, jak również wyko-
nanych z żywic poliestrowych i stali nierdzewnej. Jako opcja Wave 100 może być wyposażony
w szczotki WB (Wonder Brush) do szczególnie śliskiej ceramiki
• cztery szczotki i dwa silniki napędowe polepszają zdecydowanie właściwości manewrowe od-
kurzacza podczas pracy automatycznej i ręcznej
• przewód zasilający o długości 30 m posiada obrotnicę zapobiegającą jego skręcaniu
• uniwersalny zasilacz cyfrowy może być zasilany napięciem z zakresu 100 - 250 V. Posiada
kontrolki zapełnienia worka filtracyjnego i zwłoki czasu pracy
• cykl pracy do wyboru trwa 4, 6 lub 8 godzin, po czym następuje automatyczne wyłączenie od-
kurzacza
• zespół napędowy posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem i niedociążeniem.
• wyposażony jest w wózek do wygodnego transportu i przechowywania odkurzacza wraz z
przewodem pływającym, zasilaczem i pilotem
• gwarancja - 2 lata, przy czym gwarancja na zespół napędowy - 3 000 godzin pracy



Pilot umożliwia wybór trybu pracy ręcznej (sterowanie ruchami odkurzacza) oraz trybu pracy automatycznej. 
W czasie pracy ręcznej sterowanie ruchami odkurzacza odbywa się za pomocą czterech przycisków
Po zmianie trybu pracy na automatyczny możliwy jest wybór parametrów pracy oraz rodzaju
czyszczenia obrazowanych za pomocą umieszczonych na wyświetlaczu ikonek:

•  długość cyklu pracy (czyszczenia):
• zwłoka rozpoczęcia pracy (umożliwia opadnięcie zanieczyszczeń na dno basenu)
• rodzaje skanowania (czyszczenia)
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pilot zdalnego sterowania

dane techniczne

długość do 25m, powierzchnia do 300m2, głębokość do 5m

folia, ceramika, mozaika, metal, tworzywa sztuczne i żywice

4,5 m2/min

100 - 250V

tak-zabezpieczenie przed skręcaniem przewodu

13,0 kg

4, 6 lub 8 godzin

70μm(1 worek), 50μm (1 worek) i 100μm (5 worków)

IP 64

0,4 m

przed przeciążeniem i niedociążeniem

29 V, maksymalnie 180 W

CB (Combi Brush), jako opcja szczotki WB (Wonder Brush)

24,5 kg

15 m/min

7 750 cm2

30 m

17 m3/godz

CE, ETL

praca poza wodą i zablokowanie na ścianie

IP 53

dwa szczotkowe napędu odkurzacza, jeden bezszczotkowy pompy

tak

60 x 50 x 50 cm

czyszczenie lini 
wodnej

czyszczenie dna 
i ścian

system 
żyroskopowy

obrotnica zasilacz
cyfrowy

pilot zdalnego 
sterowania

efektywne skanowanie i 
szczotkowanie dna

wielkość basenu

typy pokrycia basenu

prędkość czyszczenia powierzchni

certyfikaty

napięcie zasilania wtórne i moc 
zasilacza

obrotnica na przewodzie 
zasilającym

masa bez przewodu

długość cyklu pracy (czyszczenia)

powierzchnia filtracyjna worka

stopień ochrony pilota

wydajność pompy

szerokość czyszczenia

zabezpieczenia

silniki elektryczne

szczotki standardowe

masa całkowita 24,5 kg

prędkość czyszczenia liniowa

napięcie zasilania pierwotne

długość przewodu zasilającego 
odkurzacz

dokładność filtrowania

stopień ochrony zasilacza

zabezpieczenia silników 
elektrycznych

wózek

wymiary kartonu


