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Odkurzacz Dolphin  M200 
Rodzina M - Series 
Do małych prywatnych basenów o długo ści do 10 m 

Dolphin M200 jest najprostszym, najlżejszym, naj-
mniejszym i najtańszym odkurzaczem z rodziny M - 
Series  przeznaczonym do czyszczenia wszelkiego 
typu małych prywatnych basenów o długości do 10 m.  

Odkurzacz efektywnie czyści i odkurza dno i naro żni-
ki basenu . Systematyczne stosowanie odkurzacza 
powoduje usunięcie większości zanieczyszczeń z ba-
senu, także organicznych, co w istotny sposób ograni-
cza zużycie preparatów chemicznych do uzdatniania 
wody basenowej. 

Zanieczyszczenia zbierane są w ultradokładnym wor-
ku filtracyjnym o dokładności filtracji 50 µm, który mo-
że być wielokrotnie płukany pod bieżącą wodą, a tak-
że wyprany w pralce mechanicznej. Posiada on dużą 
powierzchnię filtrowania umożliwiając wyczyszczenie 
brudnego basenu w jednym cyklu pracy.  

Jako opcja istnieje możliwość zastosowania w odku-
rzaczu wkładu filtracyjnego kartuszowego o dokładno-
ści filtracji 50 µm. 

Dolphin M200 posiada dwie szczotki CB (Combi 
Brush) wykonane z PVC, które posiadają po dwa pier-
ścienie WB (Wonder Brush) wykonane ze specjalnej 
gąbki ułatwiającej poruszanie się odkurzacza po śli-
skich  powierzchniach i przeznaczone do basenów 
pokrytych różnymi rodzajami ceramiki i mozaiki, base-
nów wyłożonych folią PVC, jak również 

      Opcja - wkład filtracyjny kartuszowy  wykonanych z żywic poliestrowych i stali nierdzewnej. 

Odkurzacz wyposażony jest w mikroprocesorowy układ sterowania i diagnostyki z oprogramowa-
niem zapewniającym niezawodne skanowanie całego dna i narożników basenu w trakcie cyklu 
pracy. Odkurzacz pracuje w pełni automatycznie w basenach o różnej wielkości i różnym kształcie, 
włącznie z basenami posiadającymi wypłycenia (plaże). 

Odkurzacz posiada uniwersalny zasilacz cyfrowy. Dostarczany jest ze stojakiem do przechowywa-
nia odkurzacza. 

Konstrukcja odkurzacza jest bardzo prosta, dzięki czemu okresowe przeglądy i wymiana zużytych 
części nie stanowią większego problemu (technologia DIY – do it yourself – zrób to sam). 

Cechy odkurzacza Dolphin M200 

• Szczotkuje, odkurza i filtruje wodę. 
• Efektywnie skanuje i odkurza dno oraz narożniki basenu. 
• Ultradokładny worek filtracyjny zbiera nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia. 
• Autonomiczna praca – nie jest wymagana wstępna instalacja czy podłączenie do instalacji ba-

senowej. 
• Przewód zasilający posiada obrotnicę zapobiegającą jego skręcaniu. 
• Niska masa bardzo ułatwia transport i operowanie odkurzaczem. 
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• Szybkie i łatwe naprawy – technologia DIY. 
• Zespół napędowy zasilany niskim napięciem zapewnia niskie zużycie energii. 
• Odkurzacz wyłącza się automatycznie po zakończeniu cyklu pracy. 
• Oprogramowanie odkurzacza zapewnia pokonywanie różnych przeszkód znajdujących się w 

basenie jak słupy, drabinki czy schody. 
• Zespół napędowy posiada zabezpieczenia w przypadku przeciążenia czy pracy odkurzacza 

poza wodą. 
• Może pracować w basenach z wypłyceniami (plażami). 
• Sprawdzona niezawodność – dostarczany przez izraelską firmę Maytronics, światowego lidera 

w produkcji automatycznych odkurzaczy basenowych. 

Dane techniczne 

• Klasyfikacja wg Maytronics  BASIC 
• Możliwości czyszczenia   Dno i narożniki basenu 
• Napęd      Pojedynczy DIAGNOSTIC 
• Cykl pracy (czyszczenia)  3 godz. 
• Wydajność pompy    17 m3/godz. 
• Przewód pływający   2-żyłowy o długości 18 m z obrotnicą 
• System filtracji    Ultradokładny worek filtracyjny 
• Dokładność filtracji    50 µm 
• Szczotki     Dwie CB (Combi Brush) szare 
• Zasilacz     Cyfrowy DIAGNOSTIC DC 

 Napięcie zasilania pierwotne  100 - 250 V, 50-60 Hz, 2 A 
 Napięcie zasilania wtórne  = 29 V 
 Moc znamionowa    180 W 
 Stopień ochrony zasilacza  IP 54 

• Zdalne sterowanie    Brak 
• Stojak do przechowywania  Tak 
• Masa (bez przewodu)   9 kg 
• Gwarancja     24 miesiące 

Numery katalogowe odkurzacza i podstawowych cz ęści zamiennych 

• 99996023      Dolphin M200 
• 9995670-ASSY    Zasilacz DIAGNOSTIC DC 
• 99954307-ASSY    Worek filtracyjny ultradokładny (standardowy) 
• 9991412-ASSY    Wkład filtracyjny ultradokładny kartuszowy (opcja) 
• 9985015     Pasek trakcyjny krótki szary 
• 9985006     Pasek trakcyjny długi szary 
• 6101641     Szczotka CB szara 
• 6101611     Pierścień WB szczotki CB 

Opakowanie 

Każdy odkurzacz Dolphin M200 dostarczany jest w kartonie zawierającym: 

• odkurzacz z przewodem zasilającym, 
• worek filtracyjny, 
• zasilacz, 
• stojak do przechowywania odkurzacza, 
• instrukcję obsługi. 


