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COMPACT

Osprzęt do mycia klimatyzacji

KONSERWACJA HVAC
Szybka, lekka i wydajna praca
Z uwagi na specjalną strukturę i zasadę działania klimatyzatora, kurz, włókna i inne substancje zbierające się w klimatyzatorze w
czasie pracy gromadzą się w lamelach parownika i ﬁltrach przeciwpyłowych wewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej, tworząc tym samym
atmosferę sprzyjającą powstawaniu bakterii i wirusów. Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora, bakterie te szybko rozprzestrzeniają
się w powietrzu pomieszczenia, powodując wzrost zawartości bakterii w powietrzu. Przebywając w tym środowisku przez długi czas, ludzie
często czują zawroty głowy, zmęczenie, przeziębienia i inne objawy, i łatwo zakontraktować różne "choroby klimatyzacji".
Jednocześnie nagromadzenie kurzu i brudu w różnych częściach klimatyzatora może łatwo doprowadzić do zmniejszenia wymiany
powietrza oraz zablokowania parownika i odpływu skroplin, co może łatwo wpłynąć na skuteczność chłodzenia klimatyzatora i znacznie
zwiększyć zużycie energii. W poważnych przypadkach może to nawet spowodować zwarcie w urządzeniu.
Seria "COMPACT" - specjalne pompy dedykowane do branży HVAC rozwiązują problem czyszczenia klimatyzacji. Nowoczesne
produkty do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku, zakres ciśnienia od 2BAR do 40BAR, możliwość zasilania sieciowego lub za
pomocą akumulatorów, aby sprostać wszystkim wyzwaniom.
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S
Parownica do klimatyzacji

C30

WYSOKA TEMPERATURA PARY
ZNAKOMITA JAKOŚĆ CZYSZCZENIA
Wysoka temperatura i wysokie ciśnienie pary,
Wiele ustawień temperatury wody,
Wyświetlacz LCD, przypomnienie głosowe,
Inteligentny pistolet, obsługa jedną ręką,
Budowa korpusu umożliwiająca swobodnie chowanie rur,

PAROWNICA DO KLIMATYZACJI

W ZESTAWIE:
Końcówka obrotowa 220°

DANE TECHNICZNE:
Model
Zasilanie
Moc (max.)

230V~/50-60Hz
3300W

Przepływ (max.)

3L/min

Ciśnienie pracy (max.)

3~6bar

Wysokość zasysu (max.)
Temperatura pary
Temperatura gorącej wody
Przewody wodne
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C30S

1.5m
130~150℃
60~85℃
2m zasys / 4.5m wyjście
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C40 T
Myjka ciśnieniowa z regulacją

Przenośna i wydajna
Pokrętło ciśnienia - płynna zmiana wydajności (0-40 barów),
Widoczny manometr,
Zintegrowana budowa,
Duży wybór akcesoriów,
Wysoka wydajność,
Lekka konstrukcja - tylko 8kg ze wszystkimi akcesoriami.
Końcówka obrotowa 220°

Widoczny ciśnieniomierz

Pokrętło regulacji ciśnienia

Pompa trzycylindrowa

Tradycyjne myjki ciśnieniowe mogą uszkodzić wymienniki z uwagi na ich wysokie ciśnienie. Nasz innowacyjny produkt
pozwala uzyskać od 0 do 40 BAR przy przepływie wody 6 l/min, aby szybko i skutecznie usunąć brud, zanieczyszczenia,
osad, nalot i wiele innych zanieczyszczeń z parownika i skraplacza.

DANE TECHNICZNE:
Model
Zasilanie
Ciśnienie pracy

230V~/50Hz
0-40bar

Przepływ (max.)

6L/min

Moc silnika

700W

Waga
Przewody wodne
Akcesoria
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C40T

8.0kg
2.5m zasys / 7.0m wyjście
Pistolet natryskowy, 2*45CM trzpień o średnicy 9,5mm ze stali nierdzewnej, 1,5L pojemnik na chemię
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C10
MYJKA DO KLIMATYZACJI

Wysoka wydajność czyszczenia
Nowoczesny design,
Dwa ciśnienia - do jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
Wbudowany presostat ciśnienia,
Ciśnienie dostosowane do klimatyzacji.
Końcówka obrotowa 220°

POMPA DO MYCIA KLIMATYZACJI

C10B
MYJKA AKUMULATOROWA

Bezprzewodowe mycie
Innowacyjny design

DANE TECHNICZNE :
Model
Zasilanie

C10

C10B

230V~/50Hz

Ciśnienie pracy (max.)

18V-4.0AH Li-ion
3-5bar/7-10bar

Przepływ (max.)

4L/min

Moc silnika

100W

80W

Waga

3.7kg

4.2kg

Przewody wodne

2.5m LP Hose, 5m HP Hose

Standardowy uchwyt baterii

AEG/ RIDGID

Uwaga: czas pełnego ładowania 3,5 godz., Czas pracy pełnego ładowania 1 godz. (C10B)
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C25

W ZESTAWIE:

Myjka akumulatorowa

Mała waga, duża moc
Akumulatory litowe 18V, trwałe i niezawodne użytkowanie,
Dwa tryby pracy - wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie,
Wbudowany zraszacz,
Dwuwarstwowy ﬁltr,
W zestawie z walizką,

18V

MAX
LITHIUM

WYMIARY:
Myjka do mycia klimatyzacji

91

325

366

222

16

350

DANE TECHNICZNE:
18V

MAX
LITHIU

Model

C25

Bateria

18V-2.0AH

M

Ciśnienie pracy (Max.)
Przepływ (Max.)
18V

MAX

25bar
3.0L/min

Wysokość zasysu

1.5m

Moc silnika

80W

Waga

1.7kg

LITHIUM

Uwaga: czas pełnego ładowania 1,5 godziny, czas pracy pełnego ładowania 30 minut.
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CSC-1
Pokrowiec do mycia klimatyzacji

Pełna ochrona, łatwa instalacja

Regulowana rama

Przezroczysta folia czołowa
STEAM A/C CLEANING PUMP

Podwójna folia z tyłu

Wykonany z wysokiej jakości wodoodpornego materiału,
Miękki, solidny, wodoodporny, odporny na korozję i trwały,
Regulowana rama pozwala na dopasowanie do każdego urządzenia,
Przezroczysta folia czołowa umożliwia dobrą widoczność oraz chroni przed rozpryskami wody,
Dodatkowe zabezpieczenie przed zachlapaniem ścian w tylnej części pokrowca
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DANE TECHNICZNE:
Model

Wymiar (mm)

CSC-1

H:280*W:280*L700-1000(regulowany)
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