Minden feladathoz a megfelelõ melegtisztító berendezést!
1000 SR

Univerzális alacsonynyomású
melegtisztító berendezés
alkatrésztisztító feltéttel gépek és
alkatrészek tisztításához

1000 SRE

Univerzális alacsonynyomású
melegtisztító berendezés
géptisztításhoz , és nagyméretű
alkatrészekhez (statikus káddal
összekapcsolva)

1000 SRE-DH/DP

Univerzális alacsonynyomású
melegtisztító berendezés
géptisztításhoz , és nagyméretű
alkatrészekhez (statikus káddal
összekapcsolva)

1000 SRK-AS-EA
1000 SRK-AS/EA

Mobil alacsony-nyomású
melegtisztító berendezés külső
vízellátással, választhatóan
beszívással vagy közvetlen
csatlakozással a vízhálózathoz

600 SR

Univerzális alacsony-nyomású
melegtisztító berendezés
alkatrésztisztító feltéttel, az ecsetes
mosóasztalhoz és decentralizált
tisztításhoz

Üzemi nyomás

ca. 3 – 7,5 bar

ca. 3 – 7,5 bar

ca. 8 – 14 bar

ca. 3 – 8 bar

Szórás/vízmennyiség

1,0 – 1,8 l/min

1,0 – 1,8 l/min

1,8 – 2,4 l/min

1,0 – 1,8 l/min

1,0 l/min

Üzemi hőmérséklet

95 °C in 60 sec

95 °C in 60 sec

95 °C in 60 sec

95 °C in 60 sec

90 °C in 60 sec

3P-N-PE/400V/50Hz

3P-N-PE/400V/50Hz

3P-N-PE/400V/50Hz, 32 A

3P-N-PE/400V/50Hz

3P-N-PE/400V/50Hz

10 KW

10 KW

20 KW

10 KW

6 KW

• Friss víz

60 Liter

60 Liter

60 Liter

n.a.

30 Liter

• Koncentrátum

5 Liter

5 Liter

Adagolópumpa

n.a.

n.a.

• Kád

30 Liter

n.a.

n.a.

n.a.

25 Liter

Áramellátás
Fűtőteljesítmény

ca. 4,5 bar

Töltőmennyiség

Méret (h x sz x m)

109 x 73 x 118 cm

98 x 55 x 67 cm

98 x 55 x 67 cm

48 x 45 x 92 cm

76 x 60 x 116 cm

Tisztítórostély mérete

90 x 60 cm

n.a.

n.a.

n.a.

70 x 50 cm

Súly (üresen)

ca. 100 kg

ca. 65 kg

ca. 78 kg

ca. 48 kg illetve 55 kg

ca. 60 kg

Víz-újrafelhasználás

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A kád teherbírása

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ca. 50 kg

<70 dBA

<70 dBA

<70 dBA

<70 dBA

<70 dBA

Zajszint
n.a. – nem alkalmazható

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

ph-cleantec extrák:

Melegtisztító berendezés
savval és teljesen sótalanított
vízzel való használathoz
Az 1000 ESE széria esetében
minden közegvezető alkatrész
ellenáll a savnak és a teljesen
sótalanított víznek. Ez egy
kibővített alkalmazási lehetőséget
hoz létre a zsírtalanítás,
mésztelenítés és a legerősebb
tisztítás tekintetében.

Nagyméretű kád
A nagy és súlyos alkatrészek
esetén egy nagyméretű
kád csatlakoztatható vízújrahasznosítóval együtt.
A nagyság és terhelhetőség a
mindenkori követelmények
szerint alakul.

Szórásvédelem,
fedél és zárt berendezések
Érzékeny környezetben vagy
speciális elemek esetén az 1000
SR és 600 SR szériák háromoldalú
szórásvédelemmel, illetve
makrolon-fedéllel szerelhetőek fel.
A készülék zárt berendezésként
berakóval, elszívóval és átfogóval
áll rendelkezésre.

Ipar

Gépjárművek
Haszongépjárművek

Légiközlekedés
Hadászat

Élelmiszer • Gyógyszer
Biotechnológia

Vendéglátás

Épülettakarítás

Szóró-tartozékok
A sokféle, gyorsan és egyszerűen
cserélhető feltéttel még a
nehezen megközelíthető helyek,
illetve beleégett maradványok is
optimálisan tisztíthatók.
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Univerzális melegtisztításos technika
a gép- és alkatrésztisztításhoz

biztonságosan tisztább eredmény

Melegtisztító berendezések a mûhelyben és az üzemben

Kevesebb nyomással tisztább eredmény:
ph-cleantec alacsonynyomású melegtisztító berendezés
A szokásos módszerek, mint pl. a nagynyomású tisztítóberendezések, a tisztítások nagy részénél nem alkalmazhatók, és a vegyi anyagok szükségtelenül terhelik környezetünket, valamint a
munkatársak egészségét. A problémára a megoldás:

A szabadalmaztatott ph-cleantec technológia, amely kb.
95 °C-os vízhőmérséklettel, valamint 3 és 7,5 bar között szabályozható nyomással tisztít, verhetetlen előnyöket kínál Önnek az
ipari berendezések és alkatrészek tisztításában.

Alacsonynyomású melegtisztító
berendezés a ph-cleantec-tõl.

HATÉKONY

RUGALMAS

GAZDASÁGOS

- jobb eredmény rövidebb tisztítási
idő alatt

- nehezen megközelíthető helyek
tisztítása, a változtatható fúvókabetéteknek és az alacsonyabb
nyomásnak köszönhetően

- víz-újrahasznosítás speciális
ülepítéses eljárással

- választható tisztítás vízzel,
korrózióvédelmet biztosító alkáli
tisztítószerekkel vagy
hidegkenőanyagokkal

- alacsonyabb áramfogyasztás, mivel
nincs szükség állandó felfűtésre

- lényegesen rövidebb állásidők
a géptisztítások esetén
- alacsonyabb beszerzési, tárolási
és hulladékkezelési költségek
- alacsonyabb vízfelhasználás
- kevesebb utazási idő, mivel a technika
a helyszínen alkalmazható

- fokozat nélküli nyomásállítás mind a
„nagyobb darabokhoz”, mind
a „gyűszűnyi részekhez”

MOBIL

BIZTONSÁGOS

- a nagy terhelést bíró, rögzíthető
kerekeknek köszönhetően mindenhol
alkalmazható

- a működés szempontjából fontos
alkatrészek és érzékeny szenzorok,
illetve elektronikák kímélő tisztítása

- a beépített víztartálynak köszönhetően
nincs szükség állandó vízellátásra

- az alacsonynyomású technológiának
köszönhetően alig érzékelhető
visszaszórás

- független az olajleválasztóktól és egyéb
hulladékkezelési rendszerektől, mivel a
víz keringetve újrafelhasználásra kerül

- tiszta munka agresszív
tisztítószerek nélkül

- egyformán környezet- és
felhasználó-kímélő, mivel a tisztítás
oldószerek és hidegtisztítószerek
nélkül történik

- ergonomikus tisztítási eljárás
- egészség- és környezetkímélő

- a kompakt kialakításnak köszönhetően a
termelésben bárhol alkalmazható

1000
SRK –
mobil
é
komp s
akt

A ph-cleantec melegtisztító berendezés alkalmazási területei
Gépek
és berendezések

Javítás
és karbantartás

-

-

szerszámgépek
élelmiszergyártó gépek
szállítószalagok és láncrendszerek
tároló rendszerek
a vez
et
gyárt ô kenôany
ók ajá
agnlásá
val

> kímélõ tisztítás minden berendezéstípushoz

> a helyszínen alkalmazható univerzális
tisztítási technológia

Sorozat-tisztítás

Alkatrészek
zsírmentesítése

- hidraulika-blokkok
- motorrészek (pl. hajtókarok,
késleltető tengelyek, forgattyús
tengelyek)
- gépalkatrészek (vezetékek,
állványok, szorító rendszerek)
- sajtoló és forgácsoló alkatrészek

-

gépállványok és aljzatok
borítások
acélhegesztéses szerkezetek
tartályok
illéko
ny sze
lakkozás
rv
vegyü
letekt es
előkészítése
ô
(oldós
zer né l mentes
lkül)

> közepes sorozatnagyságnál vagy komplex
tisztítási feladatokhoz ideális

> kisebb darabszámokhoz, ill. különbözô
geometriai alakzatokhoz optimális

Szállítás és közlekedés

Épülettechnika
és vendéglátás

- személy- és teherkocsi fékek,
motorok, hajtóművek, kuplungok
- acélburkolatú tartályok és
tornyok
- helikopterek és repülőgépek
fülkéi, hidraulikái és hajtóművei
- kerékpár és motormosók
- hajómotorok és hajtóművek

Az innovatív technológia
a gép- és alkatrésztisztításban

aggregátorok és szivattyúk
gép-alkatrészek és borítások
csapágyak
elektromotorok
láncfűrészek, fűnyírók
prés-, sajtoló és húzószerszámok
orsók

> alkatrészkímélô, emberi erôvel takarékoskodó
és környezetbarát tisztítási módszer

- irodai és szállodai fűtőtestek
- elszívó berendezések
és eszközök a vendéglátásban
- szellőzőcsövek a mélygarázsokban
- szolár-berendezések
- tűz utáni takarítás

> magasnyomás nélkül, gyorsan
és hatékonyan

… és még sok más!

