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Wave 200 XL  Specifikationer 

Anpassad för Bassänger upp till 33 meter 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 timmar

35 m

24 kg

34 m3/h

12.5 m/min

Spiral 2 lagerssystem 

Aktiva och motroterande borstar som 
roterar 1,5 x bottensugens hastighet

Kontrollpanel/fjärrkontroll för 
programmering och teknisk support 

Multipla skanningsmönster

24 månader

commercial pool cleaners

Exceptionella egenskaper

www.maytronics.com
www.processing.se

Är ett branschledande företag för tillverkning av Dolphin
bottensugar. I mer än 30 år har Maytronics utvecklat automatiska
bottensugar för världens alla bassänger.

Sedan starten 1983 har Maytronics varit pionjärer på automatiserad
poolrengöringsteknik. Idag är Maytronics marknadsledande och
sätter ständigt nya standarder för teknisk innovation, design och
tillförlitlighet.
I allt vi gör strävar vi efter att göra användarnas liv bekvämare och
roligare.

Om Maytronics
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Professionell samt auktoriserad support och service:

• Full garanti på alla delar i 24 månader eller upp till 3000 driftstimmar, beroende på vad som inträffar först. 
Processing erbjuder auktoriserad och snabb service och lagerhåller reservdelar och tillbehör. 

Utbildning på egen anläggning av auktoriserad personal från Processing ingår vid köp. 

Spiral two layer system

MMI - Interface control,  
operation modes & analyzing 

Dual direction brush Auto direct intelligent self-
learning  scanning technology 

line-by-line cleaning process Auto cable release 

Remote control for 
manual manoeuvring 

Multipurpose Caddy 
with Auto Cable Release

WAVE – PÅLITLIGHET FÖR KOMMERSIELLA BASSÄNGER 
Dolphin Wave 200 XL ger dig ett professionellt rengöringsresultat. Denna revolutionerande bottensug levererar 
långvarig tillförlitlighet och bästa resultat i sin klass. Lätt att använda och lätt att rengöra. Bottensuger effektivt 
medelstora bassänger (upp till 30 meter), oavsett form eller typ. Därför kan Wave 200 XL användas som en 
bottensug till alla bassänger på din anläggning. Tack vare snabb och effektiv drift kan du hålla dina bassänger 
öppna med minimal driftstopp för rengöring.

Wave 200 XL nyckelfunktioner och fördelar :
Resultat i särklass:

• Line-by-line rengöringsprocess - Programmerbar för systematisk rengöring av bassängbotten. Arbetar i raka linjer
• AutoDirekt – Intelligent och självlärande teknik med flera skanningslägen, rengör effektivt och optimalt alla 

medelstora kommersiella bassänger oavsett form eller typ.
• Komplett täckning – Avancerad skanningsteknik ger optimal bottensugning av hela bassänggbotten.

• Högeffektiv filtrering med dubbla filtersteg - Separerar och filtrerar grova, fina samt ultrafina smutspartiklar.

• Förfilter: samlar upp grova partiklar.

• Finfilter: tar hand om de minsta partiklarna.

• Topplucka: ger snabb och enkel åtkomst av filterenheten.

• Förbättrat   borstsystem via aktiv tvåvägsfunktion – avancerat, tvåvägs-borstsystem ger överlägset städresultat.
• Borstarna roterar med 1.5x hastighet mot bottensugens fart och borstar effektivt fram smuts som sugs upp.
• En unik spiralborste borstar smutsen från sidorna och in mot mitten av bottensugen för optimal rengöring.
• Fyra separata sidoborstar rengör in i hörn och vinklar mellan bassängbotten och bassängväggen.

• Bypass funktion – Om bottensugen möter ett hinder som exempel en vägg/trappkant/attraktion eller liknande så 
stannar den till för att sedan helt automatiskt ta sig vidare förbi hindret. 

Enkelt handhavande och underhåll 
• Enkelt handhavande och underhåll - Via den programmerbara manöverpanelen på caddyvagnen görs 

önskade inställningar samt läser av information om bottensugens status samt driftsdata.  
• Funktion för val av automatisk ikörning och upptagning.
• Programval och driftslägen visas på en användarvänlig LCD-skärm.
• Fjärrkontroll för manuell körning.
• Indikator för full filterpåse
• Inbyggd timer-funktion - start efter inställd tid.

• Caddyvagn med kabelutrullning - Bottensugen rullar ut kabel efter behov vilket förhindrar att kabeln 
tvinnar sig. Även enkelt att veva in kabeln på rullen igen när bottensugen är färdig. 

Kostnadseffektiv och robust multimaskin
• Multibassäng-anpassning – programmerbar upp till fyra olika bassängtyper för optimerat städresultatet i 

badanläggningens bassänger.

• Spara dyrbar tid och minimera underhållet – i teknikläge kan man snabbt och lätt läsa av maskinens diagnos 
via ett inbyggt interface genom att bara ansluta ett USB-minne. 




