
 

 

 

Wave 200XL 

Eξαιρετική λύση για μεγάλες πισίνες εως 33 μέτρα αποτελεί η ρομποτική σκούπα 

Wave 200XL. 

 

Η Dolphin Wave 200 XL , συνιστά μια νέα επαναστατική, γρήγορη και ευέλικτη  

επαγγελματική λύση καθαρισμού, συνδυάζοντας όλα τα οφέλη  της Maytronics για 

αξιόπιστο καθαρισμό σε μεγάλες πισίνες. 



 

 

 

Με το νέο λογισμικό  σάρωσης, τον εύκολο χειρισμό του ρομπότ και το εύκολο 

καθάρισμα φίλτρων, ο καθαρισμός μεγάλων κολυμβητικών δεξαμενών γίνεται πλέον 

γρήγορα και αποτελεσματικά. Το ευφυές σύστημα πλοήγησης της διασφαλίζει την 

πλήρη κάλυψη κάθε τύπου και σχήματος πισίνας. 

 

Πρόγραμμα Καθαρισμού Γραμμή- Γραμμή  

Τεχνολογία Αιχμής- Επιλογή τρόπου σάρωσης της επιφάνειας Lines by lines 

Left/Right (Παράλληλες γραμμές προς τα Δεξιά/Αριστερά) κλπ., για το βέλτιστο 

καθαρισμό.  

 

 

Διπλό σπειροειδή Σύστημα Φίλτρανσης. 

Ξεχωρίζει ταυτόχρονα τους πιο λεπτούς ρύπους για το φίνο φιλτράρισμα του νερού ( 

πολύ λεπτή σκόνη) και στους πιο μεγάλους τύπους (φύλλα κ.λ.π.) , μέσω του 

διπλού σπειροειδούς συστήματος φίλτρανσης. 

 



 

 

 

Καρότσι πολλαπλών δυνατοτήτων με αυτόματη απελευθέρωση καλωδίου.  

Περιλαμβάνει καρότσι πολλαπλών δυνατοτήτων το οποίο διαθέτει ειδικό σύστημα 

περιέλιξης  του καλωδίου για εύκολη μεταφορά, αποθήκευση  και πλήρη έλεγχο του 

ρομπότ. 

 

 

 

Ενεργή δράση βουρτσίσματος-με σπειροειδής βούρτσες  

Το δραστικό σύστημα βουρτσίσματος είναι Χ1.5 φορά ταχύτερο από την ταχύτητα 

του ρομπότ, ώστε να βουρτσίζεται άψογα η επιφάνεια της πισίνας, αποτρέποντας 

ταυτόχρονα την ανάπτυξη αλγών και βακτηρίων.  

 

Auto-Direct  

Έξυπνη, αυτό- καθοδηγούμενη τεχνολογία με πολλαπλές δυνατότητες σάρωσης 

προσφέρει ανεξάρτητο και γρήγορο καθαρισμό σε κάθε τύπου και σχήματος  

επαγγελματικής πισίνας. 

 

Σάρωση πολλαπλών δυνατοτήτων  

Προηγμένο σύστημα πλοήγησης και τεχνολογίας προσφέρουν πλήρη κάλυψη της 

επιφάνειας της πισίνας.  

 

 



 

 

 

Εύκολη και εύχρηστη  Λειτουργία και συντήρηση  

 Επιλογή χρονοκαθυστέρησης  

 Ένδειξη πλήρωσης σάκου  

 Τηλεχειριστήριο για χειροκίνητη πλοήγηση και επιμονή στο καθαρισμό 

δύσκολων σημείων.  

 Επιλογή πολλαπλών προγραμμάτων καθαρισμού , με απλό σύστημα 

λειτουργίας για το τελικό χρήστη μέσω της οθόνη LCD.  

 Αυτόματη κατάδυση  

 

Wave 200 XL Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
Ιδανικό για πισίνες Έως 33 μ 

 

Κύκλοι λειτουργίας 1,2,3,4,5,6,7,8 ώρες 
 

Καλώδιο 35μ 
 

Βάρος 24 kg 
 

Ρυθμός Αναρρόφησης 34 m3/hr 
 

Ταχύτητα 12.5m/min 
 

Βούρτσες Ενεργή δράση βουρτσίσματος-με σπειροειδής 

βούρτσες, οι οποίες περιστρέφονται 1.5Χ 

ταχύτερα σε σχέση με την ταχύτητα του 

ρομπότ για βέλτιστο καθαρισμό 

Φίλτρανση  
 

Διπλό σπειροειδή Σύστημα Φίλτρανσης 
 

Διαδραστική Οθόνη 
ελέγχου 

Οθόνη ελέγχου για προγραμματισμό 
πολλαπλών επιλογών καθαρισμού καθώς και 
για τεχνική υποστήριξη 

 

Σύστημα Πλοήγησης Πολλαπλά συστήματα πλοήγησης 

 
Εγγύηση 24 μήνες 

 
 


