
 
 

Dolphin Wave 200 XL & Dolphin Wave 
        300 XL 



İçindekiler 

• Ürünlere Genel Bakış 

• Özelliklere Genel Bakış 

• Satışta Öne Çıkan Özellikler 

• Ürün Karşılaştırma 
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Wave 200 XL’a Genel Bakış 
Dolphin Wave 200 XL: 

• Ticari havuz temizlik robotudur. 

• Yeni modelimiz ileri teknolojisyle  30m’lik orta boyutlu havuzlarda en iyi temizliğe en uygun 
çözüm olarak sunulmuştur.  

• Büyük boyutlu havuzlarda .  

• Bayilerimiz için ticari havuzlardaki ürün çeşitliliğini tamamlayan modeldir. 

• Ticari havuzlar ürün grubunun teknolojisinde devrim niteliğinde bir ürün grubudur.  

• Havuz operatörleri için kullanıcı dostu olan bir modeldir.  
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Dolphin Wave 200 XL – Ürüne Genel Bakış 

Üst kapak 

mandalı 

Robotu çıkarmak 

için tutamak 

Aktif Fırça 

Kayışlar üzerinde 

hareket  

Su çıkışı 

Yan 

Fırçalar 
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CleverCleanTM havuz tarama 

Optimize kusursuz havuz tarama 

Etkili navigasyon ile yön bulma sistemi. 

Çift Yönlü Aktif Fırçalama 

İki aktif fırça robottan 1,5 kat hızlı hareket 
ederek tabanı fırçalar 

Hızlı temiz su boşaltma  

Spiral iki katmanlı sistem 

Yüksek etkili tıkanmaz filtre sistemi 

Kolay Günlük Bakım 

Otomatik havuz girişi ve havuzdan çıkış 
sistemi  

Kullanıcı Arayüzü (MMI) Kontrol 

Kullanım modları ve arıza raporu 

Tüm Havuz Yüzeylerine Uygundur 

Her şekil ve tipteki havuza uyum sağlaması 
için tarama modu seçenekleri  

Aynı komplekste bulunan farklı 
havuzlarda kullanılabilir.  

4 farklı havuzun programlamasını tek 
kurulumda yapma seçeneği  

Özelliklere Genel Bakış 



Özelliklere Genel Bakış 

Çok amaçlı taşıma arabası 

Robotu taşımak ve üzerinde bulunan 
makaraya kablosunu sarmak için.  

Tarama modu 
Alternatif navigasyon sistemi  

Kolay tamir için yapılmış dizayn 

LED-durum göstergesi 

Dolu filtre ve alarm göstergeleri 

Uzaktan Kumanda 
Elle kontrol için  
 

Power Stream hareket sistemi 
Gelişmiş eğimli yere tırmanma 
 



 Satışta öne çıkaran özellikler: 

• Aktif fırçalar 

• Filtrasyon sistemi 

• Yön bulma ve tarama 

• Su akışı 

• Günlük bakım 

• Birden fazla havuzu temizler 

• Göstergeler 
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Fırçalar 

• İki aktif fırça robottan 1,5 kat hızlı hareket ederek tabanı ve köşeleri fırçalar ve 
gelişmiş temizlik kabiliyeti sunar.  

• Aynı anda iki yönde fırçalama:  

• İleriye doğru  
• Merkeze doğru  

 

• Dört yöndeki fırçayla duvarlar ve taban arasındaki en köşelere fırçalar ulaşır.  
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Filtrasyon sistemi 
Aynı anda 3 katlı filtreleme: 
• Aynı anda pislikler boyuna göre ayırarak tıkanmayacak 

şekilde yüksek etkiyle filtreler. 
• Özel bir dişli dönme sistemi ile suyla birlikte pislikleri 

çevirir ve pislikleri hapseder.  
• En yüksek temizlik için pislikleri ayırarak hapseder.   

Etkili Alan Kapasite 

9700 cm² (732.28 in³) 12,000 cm³ (732.28 in³) 

Çok yüksek filtre kapasitesi ve filtrasyon alanı 
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İnce Kartuş 

Filtre 
Kalın filtre 

Spiral 

Filtre odası 

filter_circulation.mp4


Navigasyon ve Tarama 
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Maze Tracking
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Monday   6:00 am to 7:00 am
Lanes 1-7 closed for cleaning

Wave 200XL

The Wave 300XL - the only cleaner that stays in it’s lane

Clean your 50 meter pool twice a week in six shifts
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Yetenekli ve hassas navigasyon sistemi: 

• Hassas manevra için güçlü gyroscope. 

• Bölgeye uyum için manyetik pusula. 

• Farklı tarama modu seçenekleri – robotun farklı tiplerdeki havuzlarda da kullanılabilmesini 
sağlar.   
     

Maze (karışık) tarama Lines (hat hat) tarama 



Navigasyon ve Tarama 

 

25 metre havuz 

4 saat şekilli havuz 
tarama  

CrissCross tarama 

 

 



Su Akışı 

Pislik 
Pislik 

Temiz su  Temiz su 

Engellerden daha iyi 
kurtulmak için iki 
yönde su akışı 

 

12 



Günlük Bakım 

• POOL tuşu robotun havuza doğru 
otomatik ve bağımsız olarak gitmesini 
sağlar.   
 

• HOME tuşu robotun arabaya doğru 
otomatik ve bağımsız olarak hareket 
etmesini sağlar.    
 

•  Hızlı temiz su boşaltma  
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Günlük Bakım 

• Günlük olarak filtre temizliği basit ve hızlıdır.  
• Filtreyi kolayca çıkarın, temizleyin ve tekrar robota yerleştirin.   
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• 4 farklı havuzun özellikleri 
kaydedilebilir.  
 

• Özellikle robotun temizlemesinin 
istendiği yerlere uzaktan kumanda ile 
robot gönderilebilir.  
 

• 4 farklı uzaktan kumanda ile aynı anda 
4 farklı robot kullanılabilir.  

Birden Fazla Havuzun Temizliği 
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Durum göstergesi: 

• FILTRE TORBASI LEDİ − Filtre torbasının dolduğunu haber verir. 

• ALERM LEDİ − Doğru gitmeyen birşeylerin olduğunu gösterir. 

• Periyodik bakım zamanının geldiği ekranda gösterilir.  

Göstergeler 
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WAVE 300 XL - Ürüne Genel Bakış 
Dolphin Wave 300 XL: 

• Ticari havuz temizlik robotudur. 

• Modelimiz ileri teknolojisiyle 50m’lik büyük boyutlu havuzlarda en iyi temizliğe en uygun çözüm 
olarak sunulmuştur.  

• Büyük boyutlu havuz pazarına girmemizi sağlayan modeldir.  

• Ticari havuzlar ürün grubunun teknolojisinde devrim niteliğinde bir ürün grubudur.  

• Havuz operatörleri için kullanıcı dostu olan bir modeldir.  
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Ürüne Genel Bakış 

Üst kapak 

Aktif fırça 

Su çıkışı 

Yan fırça 
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Kayışlar üzerinde 

hareket  



CleverCleanTM havuz tarama 

Optimize kusursuz havuz tarama 

Etkili navigasyon ile yön bulma sistemi. 

Aktif Fırça 

İki aktif fırçanın robottan 1,5 kat hızlı 
dönmesiyle taban ve köşeleri fırçalar 

Hızlı temiz su boşaltma  

Üç farklı filtre seçeneği  

Yüksek etkili tıkanmaz filtre sistemi 

Kolay Günlük Bakım 

Otomatik havuz girişi ve havuzdan çıkış 
sistemi  

Kullanıcı Arayüzü (MMI) Kontrol 

Kullanım modları ve arıza raporu 

Tüm Havuz Yüzeylerine Uygundur 

Her şekil ve tipteki havuza uyum sağlaması 
için tarama modu seçenekleri  

Aynı komplekste bulunan farklı 
havuzlarda kullanılabilir.  

4 farklı havuzun programlamasını tek 
kurulumda yapma seçeneği  

Özelliklere Genel Bakış 



Features Overview 

Çok amaçlı taşıma arabası 

Robotu taşımak ve üzerinde bulunan makaraya 
kablosunu sarmak için.  

Kolay tamir için yapılmış dizayn 

LED-durum göstergesi 

Dolu filtre ve alarm göstergeleri 

Uzaktan Kumanda 
Elle kontrol için  

 



 Satışta öne çıkaran özellikler: 
• Aktif fırçalar 

• Filtrasyon sistemi 

• Yön bulma ve tarama 

• Günlük bakım 

• Birden fazla havuzu temizler 

• Göstergeler 
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Fırçalar 

• İki aktif fırça robottan 1,5 kat hızlı hareket 
ederek tabanı ve köşeleri fırçalar ve gelişmiş 
temizlik kabiliyeti sunar.  
 

 
 
 

• Dört yöndeki fırçayla duvarlar ve taban 
arasındaki en köşelere fırçalar ulaşır.  
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Filtrasyon sistemi 

Üstten ulaşılan tak çıkar tırnaklı filtrasyon 

• Filtre torbasının sabitlendiği yerin üzerinde 
bulunan tırnağı kaldırarak çok kolay bir şekilde 
çıkarılır.  

• Üç farklı filtre seçeneği – Her durumdaki 
havuz için 50-70-150 micron 

 Ekstra-büyük filre kapasitesi ve yüzey alanı 

Etki Alanı Kapasite 

5600 cm² 868 in²) 16,000 cm³ (976.28 in³) 



Navigasyon ve Tarama 
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Maze Tracking
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Monday   6:00 am to 7:00 am
Lanes 1-7 closed for cleaning

Wave 300XL

The Wave 300XL - the only cleaner that stays in it’s lane

Clean your 50 meter pool twice a week in six shifts
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Yetenekli ve hassas navigasyon sistemi: 

• Hassas manevra için güçlü gyroscope. 

• Bölgeye uyum için manyetik pusula. 

• Farklı tarama modu seçenekleri – robotun farklı havuzlarda da kullanılabilmesini 
sağlar.. 

Maze scanning lines scanning 



Günlük Bakım 

• POOL tuşu robotun havuza doğru 
otomatik ve bağımsız olarak gitmesini 
sağlar.   
 

• HOME tuşu robotun arabaya doğru 
otomatik ve bağımsız olarak hareket 
etmesini sağlar.    
 
 

•  Wave 200 ve Wave 300 XL’ın MMI’ları 
aynıdır. 
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Günlük Bakım 

• Günlük olarak filtre temizliği basit ve hızlıdır.  
• Filtreyi kolayca çıkarın, temizleyin ve tekrar robota yerleştirin.   
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• 4 farklı havuzun özellikleri 
kaydedilebilir.  
 

• Özellikle robotun temizlemesinin 
istendiği yerlere uzaktan kumanda 
ile robot gönderilebilir.  
 

• 4 farklı uzaktan kumanda ile aynı 
anda 4 farklı robot kullanılabilir.  

Birden Fazla Havuzun Temizliği 
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Durum göstergesi: 

• FILTRE TORBASI LEDİ − Filtre torbasının dolduğunu haber verir. 

• ALERM LEDİ − Doğru gitmeyen birşeylerin olduğunu gösterir. 

• Periyodik bakım zamanının geldiği ekranda gösterilir.  
  
 

Göstergeler 
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Wave 300 XL 2x2 Pro Gyro Wave 200 XL 

50 m 33m  30m Ideal Havuz 
Uzunluğu 

43 m (141.1 ft) 40 m 35 m (114.8 ft) 
Kablo Uzunluğu 

1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saat 4,6,8 saat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saat 
Çevrim Süresi 

Sadece taban Taban, duvarlar ve su hattı Sadece taban 
Temizlik Bölgesi 

Crisscross (çapraz) , line by line (hat hat), 
maze (karmaşık), ve pools with obstacles 
(adalı havuzlar) 

Sadece maze (karmaşık), sadece taban ve 
su hattı  
 

Crisscross (çapraz) , line by line 
(hat hat), maze (karmaşık), ve 
pools with obstacles (adalı 
havuzlar) 

Temizlik Seçenekleri 

3 filtre torbası seçeneği:  50, 70 ve 150 
micron kolay takilabilen filtre  

2 filtre torbası seçeneği: 50 and 70 micron 

 

Aynı anda 3 farklı boyu tutabilen 
filtrasyon 50, 300 mikron ve ağ 
filtre  

Filtrasyon 

Kablo makaralı araba Araba Kablo makaralı araba Araba 

2 Yıl 2 Yıl 2 Yıl Garanti 

Teknik destek ve programlama için kontrol 
paneli 

Yok Teknik destek ve programlama için 
kontrol paneli MMI 

Sadece elle kontrol için  Elle kullanım ve programlama için  Sadece elle kontrol için  
Uzaktan Kumanda 

Dolu filtre ve alarm uyarısı Dolu filtre ve alarm uyarısı 
 

Dolu filtre ve alarm uyarısı 
LED gösterge Işıkları 



Teşekkürler ! 


