Czysty
zysk

Booster
Zestaw do podnoszenia ciśnienia 22 bar
Zestawy do podnoszenia ciśnienia FOAMICO zostały opracowane i zaprojektowane do centralnych systemów
mycia pianowego, ich główną funkcją jest dostarczanie wody pod ciśnieniem dla satelitów FOAMICO.
Nasza oferta zestawów umożliwia wybór optymalnego rozwiązania zadania indywidualnych potrzeb mycia.
Zestawy są dobierane dla całkowitego zużycia wody dla określonej liczby satelitów, które mają być używane
w tym samym czasie.
Nasza standardowa oferta to zestawy które mogą zwiększać ciśnienie do 22 bar lub 40 bar z przepływem
wody do 810 litrów wody na minutę.
Wszystkie zestawy podnoszenia ciśnienia są wyposażone w najlepsze, technologicznie zoptymalizowane
energetycznie silniki dostępne z firmy Grundfos - Grundfos blueflux®.

B 050-22
B 060-45
B 065-22

B 100-22
B 120-22

B 200-22
B 270-22

Booster

Booster

B 400-22
Booster

Booster

BOOSTER dane techniczne
B 050-22

B 065-22

B 100-22

B 120-22

bar

23

23

23

23

bar

2/10

2/10

2/10

2/10

Max. zużycie wody

l/min.

50

60

100

120

Wymiar rury zasilającej

cal

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

Wymiar rury wyjściowej

cal

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

Napięcie zasilania

V

380-480

380-480

380-480

380-480

Częstotliwość

Hz

50-60

50-60

50-60

50-60

Max. pobór mocy

kW

2,2

3,0

4,0

5,5

Wymiary wspornika podłogowego (SxWxG)

mm

440x1025x400

440x1025x400

423x1038x400

423x1038x400

Waga

kg

59,5

59,5

85

110

Wymiary szafy (SxWxG)

mm

510x970x370

510x970x370

502x952x367

502x952x367

Waga

kg

78

78

115

135

Woda:
Ciśnienie wyjściowe pompy przy ciśnieniu zasilania 3 bar
Min./max. ciśnienie zasilania

Zasilanie:

Zestawy B050...
Pompa jest sterowana przez falownik, wykorzystujący
najnowsze technologie firmy Grundfos. Jest zaprogramowana, tak aby zwiększyć ciśnienie dopływającej
wody do 23 bar. Zużycie energii dla B 050-22 jest
kontrolowane przez falownik, natomiast w B 065-22
poprzez wbudowany regulator PI B 050-22 umożliwia
pracę w trybie płukania 1 użytkownika, podczas gdy
B 065-22 pozwala na 2 użytkowników jednocześnie.
Zarówno B 050-222 jak i B065-22 mogą być dostarczone
w obudowie do powieszenia lub na wsporniku
podłogowym.

Zarówno B 050-222 jak i B 065-22 są wyposażone
w wyłącznik ciśnieniowy w standardzie, który zabezpiecza zestawy przed pracą ze zbyt małą ilością wody,
co zapobiegnie kawitacji i uszkodzeniu pomp.
Ponadto są one również wyposażone w wyłączniki
termiczne jako zabezpieczenie przed zbyt wysoką
temperaturą wody. To chroni pompę, ale także
obsługujący personel.

B 540-22

B 630-22

B 810-22

Booster

Booster

Booster

Zestawy B100...
Pompa jest sterowana przez falownik, wykorzystujący
najnowsze technologie firmy Grundfos. Jest zaprogramowana, tak aby zwiększyć ciśnienie dopływającej
wody do 23 bar. Zużycie energii jest kontrolowane
przez wbudowany regulator PI B 100-22 ma wydajność do 100 litrów na minutę, umożliwia równoczesną pracę 3 użytkowników, podczas gdy B 120-22
ma wydajność do 120 litrów na minutę i pozwala
na pracę 4 użytkowników jednocześnie.

ZarównoB 100-22 jak i B 120-22 mogą być dostarczone
w obudowie do powieszenia lub na wsporniku
podłogowym. Zarówno B 100-22 jak i B 120-22
są wyposażone w wyłącznik ciśnieniowy w standardzie,
który zabezpiecza zestawy przed pracą ze zbyt małą
ilością wody, co zapobieganie kawitacji i uszkodzeniu
pomp. Ponadto są one również wyposażone w wyłączniki termiczne jako zabezpieczenie przed zbyt
wysoką temperaturą wody. To chroni pompę, ale także
obsługujący personel.

B 200-22

B 270-22

B 400-22

B 540-22

B 630-22

B 810-22

23

23

23

23

23

23

2/10

2/10

2/10

2/10

2/10

2/10

200

270

400

540

630

810

1 ½"

2" kołnierz

3" kołnierz

3" kołnierz

3" kołnierz

3" kołnierz

1 ½"

2" kołnierz

3" kołnierz

3" kołnierz

3" kołnierz

3" kołnierz

380-480

380-480

380-480

380-480

380-480

380-480

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

7,5

11,0

15

2x11,0

3x7,5

3x11,0

535x1052x400

600x1260x500

1200x1045x1180

1200x1300x1450

1200x1300x2050

1200x1300x2050

99

207

375

475

450

700

Booster
Zestaw do podnoszenia ciśnienia 40-45 bar

Dane Techniczne
Woda:

B 060-45

B 090-40

B 200-40

B 400-40

Ciśnienie wyjściowe pompy przy ciśnieniu zasilania 3 bar

bar

45

40

40

40

Min./max. ciśnienie zasilania

bar

2/10

2/10

2/10

2/10

Max. zużycie wody

l/min.

60

90

200

400

Wymiar rury zasilającej

cal

1 ¼"

1 ¼"

1 ½"

3" kołnierz

Wymiar rury wyjściowej

cal

1 ¼"

1 ¼"

1 ½"

3" kołnierz

Napięcie zasilania

V

380-480

380-480

380-480

380-480

Częstotliwość

Hz

50-60

50-60

50-60

50-60

Max. pobór mocy

kW

7,5

7,5

2x7,5

4x7,5

Wymiary (SxWxG)

mm

550x1150x400

550x1150x400

1150x1100x600

1400x1250x1400

Waga

kg

90

95

205

550

Zasilanie:

B 400-40
Booster

B 060-45
B 090-40
Booster

B 540-40
Booster

B 200-40

B 810-40

Booster

Booster

Opcjonalnie satelity
B 540-40

B 810-40

40

40

2/10

2/10

540

810

3" kołnierz

3" kołnierz

3" kołnierz

3" kołnierz

380-480

380-480

50-60

50-60

4x11,0

6x11,0

1400x1300x1450

1400x1300x2050

950

1200

Stacje główne i satelity
linia Generation NEXT
Stacje centralne są przeznaczone do niezależnego
korzystania lub do wykorzystania jako jednostki
podnoszące ciśnienie wody dla satelitów FOAMICO.

Satelita SU 0125 / SU 0150 może być połączony
do stacji centralnej lub zestawu podnoszenia
ciśnienia FOAMICO, które zapewnią satelicie wodę
pod ciśnieniem.

Standardowy zakres obejmuje modele o ciśnieniu
22 bar, największy model może dostarczyć
wystarczającą ilość wody dla 6 jednoczesnych
użytkowników. Wszystkie stacje centralne z wyjątkiem modelu 6 bar - są wyposażone
w najlepsze technologicznie zoptymalizowane
energetycznie silniki dostępne z firmy Grundfos
- Grundfos blueflux®.

Generation NEXT jest najnowszą generacją
urządzeń w naszej ofercie wysokiej jakości
produktów. Technologia ta oferuje unikalną
głowicę która zawiera 3 dysze, umożliwiając
stosowanie 3 chemikaliów w jednej i tej samym
głowicy, co oznacza tylko jedno wyjście.
Elastyczność użycia chemii osiąga nowe standardy
z serią Generation NEXT.

Jednostka NEXT 0106 MS / MS C NEXT 0106
jest stacją centralną dla jednego i niezależnego
użytkownika i jest przeznaczona dla supermarketów
i małych pomieszczeń kuchennych. System jest
sterowany za pomocą przełącznika przepływu.
Gdy uchwyt przełączenia znajduje się w pozycji
płukania, piany lub dezynfekcji, pompa jest w stanie
gotowości i uruchamia się dopiero wtedy gdy
pistolet lub zawór ciśnieniowy jest otwarty.
Kompresor wbudowany w MS C NEXT 0106 działa
tylko, gdy głowica przełączająca jest w pozycji
pianowania i pompa pracuje.
Stacja NEXT 0106 MS / MS C NEXT 0106 nie ma
oddzielnego włącznika start / stop i nie ma
oddzielnego przełącznika, aby włączyć / wyłączyć
powietrze. Wszystkie funkcje są sterowane przez
tylko jeden uchwyt po stronie urządzenia, który
powoduje że zestaw jest nadzwyczaj prosty
w obsłudze. Budowa jednostek serii Generation
NEXT umożliwia stosowanie 3 chemikaliów w jednej
i tej samej głowicy, co oznacza tylko jedno wyjście.

MS 0106
MS C 0106
Generation Next

Dane Techniczne
MS 0106

MS C 0106

MS 0112

MS C 0112

MS 0122

Ciśnienie wyjściowe pompy przy ciśnieniu zasilania 3 bar

bar

9,5

9,5

14

14

23

Min./max. ciśnienie zasilania

bar

2/4

2/4

2/10

2/10

2/10

Max. zużycie wody

l/min.

30

30

40

40

50

Wymiar rury zasilającej

cal

1”

1”

1”

1”

1 ¼"

Wymiar rury wyjściowej

cal

Woda:

Zasilanie:
Napięcie zasilania

V

1x220-240

1x220-240

1x220-240

1x220-240

380-480

Częstotliwość

Hz

50

50

50-60

50-60

50-60

Max. pobór mocy

kW

0,5

1,0

1,1

1,6

2,2

Wymiary wspornika podłogowego (SxWxG)

mm

505x680x380

505x680x380

505x680x380

505x680x380

500x930x380

Waga

kg

40

48

57

65

80

Rura wylotowa - opcja

Wyobraźmy sobie środowisko, w którym
potrzebujesz jeden rodzaj substancji chemicznej,
ale w dwóch różnych stężeniach i dezynfekcją
w trzeciej dyszy. Generation NEXT sprawia, że jest to
możliwe, bez osobnego włącznika START / STOP
i przełącznika, aby włączyć / wyłączyć powietrze.

Wykorzystanie rozwiązań serii Generation NEXT
w linii FO1 umożliwia stosowanie 3 chemikaliów
w jednej i tej samym głowicy, co oznacza
tylko jedno wyjście.

Wszystkie funkcje są sterowane przez tylko jeden
uchwyt, który powoduje że zestaw jest nadzwyczaj
prosty w obsłudze.

MS 0112
MS 0122
MS 0222
MS 0322
MS 0422
Generation Next

SU 0125

SU 0150

Dane Techniczne
MS 0222

MS 0322

MS 0422

Woda:

23

23

23

Min./max. ciśnienie zasilania

bar

SU 0125

SU 0150

10/25

25/50

2/10

2/10

2/10

Max. zużycie wody

l/min.

100

100

65

100

120

Wymiar rury zasilającej

cal

1 ½"

1 ½"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

Powietrze:

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

Wymiar rury zasilającej

cal

1 ¼"

1 ¼"

Zasilanie powietrzem

bar

5/10

5/10

380-480

380-480

380-480

Zużycie powietrza

l/min.

150-200

150-200

50-60

50-60

50-60

Wymiary (SxWxG)

mm

290x475x185

290x475x185

3,0

4,0

5,5

Waga

kg

7

7

500x930x380

500x930x380

500x930x380

84

95

105

Urządzenia mobilne
Urządzenia mobilne FOAMICO przeznaczone
są do pojedynczego i niezależnego użytku, są
dostępne zarówno w wersji 22 bar jak i 45 bar.
Model 45 bar może pracować w zakresie dwóch
różnych ciśnień - 25 lub 45 bar.
Jednostki mobilne są bardzo ergonomiczne
i łatwe w operowaniu. Posiadają solidną, pełną
obudowę nierdzewną oraz przyłącza zasilania
i wyjścia także ze stali nierdzewnej.
Urządzenia są zaprojektowane tak, że ich obsługa
jest bardzo prosta.

Urządzenia mobilne są także wyposażone
w najlepsze technologicznie zoptymalizowane
energetycznie silniki dostępne z firmy Grundfos
- Grundfos blueflux®.
Występują one zarówno w wersji Light, przeznaczonej tylko do płukania i pianowania,
lub z użyciem rozwiązań serii Generation NEXT
w linii FO1 umożliwiających stosowanie 3 chemikaliów w jednej i tej samym głowicy, posiadającej
tylko jedno wyjście.

Wyposażenie standardowe:
25/30 dysza płukania - "High Impact", 25/30, Lanca
płukania - "High Impact", 50/200 dysza pianowania,
i 40/30 dysza dezynfekcja. Wszystkie dysze mają
oczywiście ze stali nierdzewnej.

M0 0122
Zestaw Mobilny

Dane Techniczne

Dane Techniczne

Woda:

MO 0145

MO 0145 XA*

bar

25

25

Ciśnienie wyjściowe pompy 2.
przy ciśnieniu zasilania 3 bar

bar

45

45

Min./max. ciśnienie zasilania

bar

2/4

2/4

Ciśnienie na 30 l/min

bar

45

45

Wymiar rury zasilającej

cal

¾"

¾"

Napięcie zasilania

V

380-480

380-480

Częstotliwość

Hz

50-60

50-60

Max. pobór mocy

kW

7,5 +1,4

7,5

Wymiary (WxHxD)

mm

725x1375x985

725x1375x985

Waga

kg

170

135

MO 0122

MO 0122 XA*

Woda:

Ciśnienie wyjściowe pompy
przy ciśnieniu zasilania 3 bar

bar

23

23

Ciśnienie wyjściowe pompy 1.
przy ciśnieniu zasilania 3 bar

Min./max. ciśnienie zasilania

bar

2/10

2/10

Max. zużycie wody

l/min.

50

100

Wymiar rury zasilającej

cal

¾"

¾"

Napięcie zasilania

V

380-480

380-480

Częstotliwość

Hz

50-60

50-60

Max. pobór mocy

kW

2,2 + 1,4

2,2

Wymiary (WxHxD)

mm

725x975x985

725x975x985

Waga

kg

135

99

Zasilanie:

Zasilanie:

* powietrze zewnętrzne
* powietrze zewnętrzne

Układy wstępnego mieszania z satelitami
Nasze stacje wstępnie wstępnego mieszania
nazywamy PDMS - Pre-Diluted Mixing Stations
Stacje mieszające są dostępne w 2 modelach.
Jedna z możliwości dostarczania 60 litrów
chemikaliów na godzinę, oraz o pojemności 375
litrów na godzinę. Zasadą funkcjonowania
jednostki jest proporcjonalny system dozowania
oparty na zaawansowanej elektronicznej
pompie dozującej o niezwykłej dokładności,
aby zapewnić dozowanie nawet do najniższej
przepustowości.

Technologia dozowania uzyskiwana jest
za pomocą pomp serii Grundfoss Alldos.
Przed PDMS musisz być zamontowany zestaw
podnoszenia ciśnienia FOAMICO. Można go
wybrać w zależności od liczby jednoczesnych
użytkowników, zgodnie z potrzebami.
Oferujemy szeroki wybór standardowych
satelitów, które są przygotowane dla wstępnie
rozcieńczonych mieszanek chemii.
Jeżeli występuje zapotrzebowanie na satelitę
spoza oferty standardowej, możemy go wykonać na zamówienie.

Stacje wstępnego mieszania
FOAMICO (PDMS) są przeznaczone jako
urządzenia wstępnego mieszania wody
i chemikaliów do użytku w specjalnie
zaprojektowanych satelitach FOAMICO
SU 0125 przygotowanych dla wstępnie
rozcieńczonych kąpieli z środkami
chemicznymi.
Zasadą funkcjonowania jednostki
jest proporcjonalny system dozowania
oparty na zaawansowanej elektronicznej pompie dozującej o niezwykłej
dokładności, aby zapewnić dokładne
dozowanie przy niskich wartościach
przepływu wody.
Technologia dozowania uzyskiwana jest
za pomocą pomp serii Grundfoss Alldos.
Dostępne są 2 modele - jeden, który
może dostarczyć 60 litrów mieszanki
na godzinę oraz drugi o pojemności
375 litrów chemikaliów na godzinę.

PDMS 60-10

PDMS 375-10

Dane Techniczne

Stacje mieszające są dostępne na płycie
ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie można
zamówić je w obudowie ze stali
nierdzewnej. Jako opcja może być
dodana funkcja odgazowania roztworu.

Dane Techniczne

Woda:

PDMS 60-10

PDMS 375-10

Woda:

SU 0125

Max. ciśnienie wody

bar

10

10

Min./max. ciśnienie zasilania

bar

5/25

Max. przepływ chemiczny

l/hr

60

375

Max. zużycie wody

l/min.

100

Wymiar rury (szafa)

cal

1"(1 ¼")

1"(1 ¼")

Wymiar rury zasilającej

cal

½"

V

1x100-240

1x100-240

Wymiar rury zasilającej

cal

¼"

Zasilanie:
Standardowe napięcie i częstotliwość

Powietrze:

Częstotliwość

Hz

50-60

50-60

Zasilanie powietrzem

bar

5/10

Max. pobór mocy

kW

67,1

240

Zużycie powietrza

l/min.

150-200

Bezpiecznik

A

10

10

Wymiary (SxWxG)

mm

290x475x185

Wymiary płyty (SxWxG)

mm

500x930x380

500x930x380

Waga

kg

6

Waga

kg

70

125

Wymiary szafy (SxWxG)

mm

625x1280x415

625x1280x415

Waga

kg

95

150

Stacje główne i satelity
linia FOAMICO FO1
Linia FOAMICO FO1 reprezentuje to, co najlepsze
w inżynierii rozwiązań oczyszczania powierzchni.
Jest to właściwie nowy sposób myślenia
o czyszczeniu powierzchni w przemyśle
spożywczym i napojów, w którym rozwinęliśmy
unikalną technologię z linii Generation NEXT,
gdzie istnieje możliwość stosowania 3 chemikaliów
w jednej i tej samej głowicy posiadającej tylko
jedno wyjście.
Patrząc na tradycyjny sposób wykonywania
czyszczenia powierzchni w przemyśle spożywczym
i napojów zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy
głowicę w nowej technologii, która będzie
dostosowana do radzenia sobie z podwyższonymi
standardami mycia.

Skonstruowana została druga odsłona technologii
Generation NEXT z poprawioną efektywnością.
Dzięki głowicy o unikalnej konstrukcji wydajność
jest na poziomie, którego standardowy sprzęt
nie jest w stanie osiągnąć. Standardowa oferta
przewiduje stacje centralne 22 bar, największy
model może zapewnić wystarczającą ilość wody
dla 3 użytkowników jednocześnie. Wszystkie
stacje centralne są wyposażone w najlepsze
technologicznie zoptymalizowane energetycznie
silniki dostępne z firmy Grundfos - Grundfos
blueflux®.

Stacja MS FO1 0122 jest stacją centralną dla pojedyńczego i niezależnego użytku. Pompa jest sterowana
przez falownik, wykorzystujący najnowsze technologie
z firmy Grundfos, jest zaprogramowana tak aby
zwiększyć ciśnienie dopływającej wody do 23 bar.
Zużycie energii jest optymalizowane przez falownik
kontrolujący ciśnienie przepływu.
Satelita SU FO1 0125 jest przeznaczony do podłączenia
ze stacją centralną lub zestawem do podnoszenia
ciśnienia FOAMICO, które zapewnią satelicie wodę
pod ciśnieniem. SU FO10125 został zaprojektowany
z możliwością łatwego ręcznego przezbrojenia głowicy
przełączającej.
Zarówno stacja jak i satelita tej serii nie mają oddzielnego włącznika start / stop oraz oddzielnego przełącznika, aby włączyć / wyłączyć powietrze. Wszystkie
funkcje są sterowane przez tylko jeden przełącznik
urządzenia, który powoduje że zestaw jest nadzwyczaj
prosty w obsłudze. Wykorzystanie rozwiązań serii
Generation NEXT w linii FO1 umożliwia stosowanie
3 chemikaliów w jednej i tej samym głowicy, posiadającej tylko jedno wyjście.

SU FO1 0125

MS FO1 0122
MS FO1 0222
MS FO1 0322
Dane Techniczne

Dane Techniczne
MS FO1 0122

Woda:
Ciśnienie wyjściowe pompy
przy ciśnieniu zasilania 3 bar

bar

23

Min./max. ciśnienie zasilania

bar

2/10

MS FO1 0322

Woda:

SU FO1 0125

23

23

Min./max. ciśnienie zasilania bar

10/25

2/10

2/10

MS FO1 0222

Max. zużycie wody

l/min.

65

120

200

Wymiar rury zasilającej

cal

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

Wymiar rury wyjściowej

cal

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

Zasilanie:
Napięcie zasilania

V

380-480

380-480

380-480

Częstotliwość

Hz

50-60

50-60

50-60

Max. pobór mocy

0,3

5,5

7,5

Wymiary wspornika podłogowego (SxWxG) mm

500x930x380

500x930x380

625x1280x415

Waga

85

105

130

kW

kg

Max. zużycie wody

l/min.

100

Wymiar rury zasilającej

cal

1 ½"

Wymiar rury zasilającej

cal

1 ¼"

Zasilanie powietrzem

bar

5/10

Zużycie powietrza

l/min.

150-200

Wymiary (SxWxG)

mm

290x475x185

Waga

kg

6

Powietrze:

Satelity seria LIGHT - niezawodność
więcej niż gwarantowana
Proste satelity SU 0125 oraz SU 0110 TWP
serii LIGHT mogą być podłączone ze stacją główną
lub stacją podnoszącą ciśnienie FOAMICO, które
zapewnią satelicie wodę pod ciśnieniem.
Unikalna dysza płucząca "High Impact" sprawia,
że procedura płukania jest nawet o 25% bardziej
wydajna, co oszczędza wodę i skraca czas pracy.
SU 0110 TWP jest dostarczany jako zestaw gotowy
do podłączenia z wężem o długości 12,5m oraz
zaworem kulowym.

Obydwie satelity są zaprojektowane z łatwym
do manualnej obsługi blokiem przełączenia.
Funkcja przełączania jest sterowany uchwytem
ze stali nierdzewnej z boku urządzenia.
Satelity są dostępne tylko w wersji płukanie
/ pianowanie.

SU 0125 Light
SU 0110 TWP Light
pracuje w zakresie cisnień wody sieciowej

Dane Techniczne
Woda:

SU 0125 Light

SU 0110 TWP Light *

10/25

2/10

Min./max. ciśnienie zasilania

bar

Max. zużycie wody

l/min.

100

100

Wymiar rury zasilającej

cal

½"

½"

Wymiar rury zasilającej

cal

¼"

¼"

Zasilanie powietrzem

Powietrze:

bar

5/10

2/10

Zużycie powietrza

l/min.

150-200

150-200

Wymiary (SxWxG)

mm

220x330x80

220x330x80

Waga

kg

3,5

3,5

Dysze

płucząca i pianująca w komplecie z wieszakiem

Lanca - opcja

* dostarczana w komplecie z wężem ¾"
o długości 12,5m oraz zaworem kulowym

Akcesoria
Wszystkie standardowe akcesoria, które są dołączone do stacji centralnych i satelitów, są wykonane ze stali nierdzewnej.
Dostarczamy jedynie wysokiej jakości akcesoria dla dłuższego cyklu życia produktu. Oferujemy szeroką gamę akcesoriów,
takich jak węże, uchwyty do węży, zwijacze, pistolety natryskowe, zawory niskociśnieniowe i wiele różnych dysz.

Węże

Węże higieniczne, spożywcze występują w 3 seriach: zwykłej, Foamico Standard
i Foamico F01. Wszystkie węże higieniczne, spożywcze są wykonane z gwintem
zewnętrznym 1/2", z zakresem temperatur roboczych od -20 stopni do +70 stopni oC,
o dopuszczalnym ciśnieniu max. 50 bar dla zwykłych oraz 80 bar dla Foamico .
Węże zwykłe
Numer podzespołu
7800116
7800115
7800054
7800055
7800056
7800057
7800159
7800160

Nazwa
10 metrów wąż higieniczny spożywczy
15 metrów wąż higieniczny spożywczy
20 metrów wąż higieniczny spożywczy
25 metrów wąż higieniczny spożywczy
30 metrów wąż higieniczny spożywczy
100 m. wąż higieniczny spożywczy (nie zakuty)
1,5 metra wąż higieniczny spożywczy
2,5 metr wąż higieniczny spożywczy

Węże standardowe FOAMICO
Numer podzespołu
7800172
7800173
7800174
7800175
7800176
7800177
7800170
7800171

Nazwa
10 metrów wąż standardowy FOAMICO
15 metrów wąż standardowy FOAMICO
20 metrów wąż standardowy FOAMICO
25 metrów wąż standardowy FOAMICO
30 metrów wąż standardowy FOAMICO
100 m. wąż standardowy FOAMICO (nie zakuty)
1,5 metra wąż standardowy FOAMICO
2,5 metra wąż standardowy FOAMICO

FOAMICO F01 wąż
Numer podzespołu
7800195
7800196
7800197
7800198
7800199

Nazwa
15 metrów wąż FOAMICO FO1
20 metrów wąż FOAMICO FO1
25 metrów wąż FOAMICO FO1
30 metrów wąż FOAMICO FO1
2,5 metra wąż FOAMICO FO1

Do urządzeń mobilnych i inne
7800112
7800201
1700022
1700023
1700108
1700156
1000256

10 metrów wąż zasilający dla urządzeń mobilnych, ¾"
10 metrów wąż zasilający dla urządzeń mobilnych, 1"

Wąż do roztworów, niebieski
Wąż do roztworów, żółty
Wąż do roztworów, czerwony
Wąż do roztworów, bezbarwny
Filtr dla węży do roztworów

Wieszaki
i zwijacze do węży
Wszystkie wieszaki i zwijacze w naszej ofercie są wykonane ze stali nierdzewnej
Numer podzespołu
7800111
1000510
7800187
7800184
1000149

Nazwa
Zwijacz węży Nedermann 886 (automatyczny) na wąż ½" max. 25m
Uchwyt ścienny obrotowy do zwijacza Nedermann 886
Automatyczny nierdzewny zwijacz węży na wąż ½" max. 35m
Uchwyt ścienny nierdzewny obrotowy do zwijacza automatycznego
Wieszak ścienny nierdzewny do węża

Nazwa
Zawór nierdzewny niskociśnieniowy ze złączką ogumowaną
Zawór nierdzewny niskociśnieniowy ze złączką
Zawór ocynkowany niskociśnieniowy ze złączką ogumowaną
Zawór ocynkowany niskociśnieniowy ze złączką
Zawór gumowy niskociśnieniowy ze złączką ogumowaną
Pistolet do pianowania ST-2725 ze złączem obrotowym ST-3100

Zawory i pistolety
niskociśnieniowe

Numer podzespołu
7800058
7800059
7800060
7800061
7800203
7800161

Wieszaki na kanistry

Uchwyty ze stali nierdzewnej mogą pomieścić od jednego do trzech 15 litrowych
kanistrów.
Numer podzespołu
1000295
1000298
1001016

Nazwa
Pojedynczy wieszak na kanister 270 mm x 323 mm
Podwójny wieszak na kanister 270 mm x 2 x 323 mm
Potrójny wieszak na kanister 270 mm x 323 mm

Złączki i zawory kulowe

Numer podzespołu
1000028
1000029
1000037
1000038
7800135
1000266
1000069

Nazwa

Dysze dozujące detergenty

Dysze dozujące wykonane są z wysoko odpornego i wytrzymałego tworzywa.
Zestaw zawiera dysze 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm - 0,8 mm - 0,9 mm - 1,1 mm
- 1,3 mm - 1,5 mm. Wiele różnych rozmiarów dysz dozujących pozwala na uzyskanie
właściwego stężenia detegentu.

Złączka nierdzewna z gwintem wewnętrznym ¼"
Złączka nierdzewna z gwintem wewnętrznym ½"
Szybko-złączka nierdzewna z gwintem wewnętrznym ½"
Szybko-złączka nierdzewna z gwintem wewnętrznym ½" ogumowana
Złącze nierdzewne zaprasowane z gwintem zewnętrznym ½"
Zawór kulowy motylkowy nierdzewny z gwintem wewnętrznym ½"
Zawór kulowy z rączką nierdzewny z gwintem wewnętrznym ½"

Numer podzespołu Nazwa
1000051
Dysze dozujące detergenty 0,5 mm - 1,5 mm

Akcesoria

System Bezpiecznych Kanistrów
Nasz System Bezpiecznych Kanistrów przeznaczony jest do prawidłowego i bezpiecznego obchodzenia się z produktami chemicznymi.
Konstrukcja pojemników i uchwytów ściennych uniemożliwia operatorom zamontować kanister do niewłaściwego uchwytu ściennego,
co zapobiega zmieszaniu dwóch produktów chemicznych, i oddala niebezpieczeństwo powstania szkodliwych gazów oraz niekontrolowanych reakcji chemicznych. Uchwyt ścienny przeznaczony jest do stosowania 10 litrowych kanistrów, a także pojemniki dołączone
do systemu mają pojemność 10 litrów. Kanistry posiadają kolorowymi zakrętki, które wskazują na typ substancji chemicznej wewnątrz.
Zakrętki przymocowane są do kanistrów nierdzewnymi linkami stalowymi.
Numer podzespołu
7004001
7004002
7004003
7004004

Nazwa
Kompletny bezpieczny kanister, niebieski
Kompletny bezpieczny kanister, czerwony
Kompletny bezpieczny kanister, żółty
Kompletny bezpieczny kanister, zielony

Dysze do płukania

Posiadamy bogaty wybór dysz do płukania, zarówno ze stali nierdzewnej
jak i z mosiądzu. Poniżej przedstawiamy kompletne dysze do płukania, które
wybraliśmy jako naszą ofertę standardową. Jeśli dysza której szukasz nie jest
uwidoczniona, proszę nie wahaj się, aby skontaktować się z nami. Pierwsze
dwie cyfry oznaczają kąt natrysku, ostatnie wydatek wody na minutę.

ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna
Numer podzespołu
7800147
7800000
7800001
7800126
7800002
7800003
7800182

Nazwa
Dysza do płukania 15/25 High Impact
Dysza do płukania 15/30 High Impact
Dysza do płukania 15/40 High Impact
Dysza do płukania 25/25 High Impact
Dysza do płukania 25/30 High Impact
Dysza do płukania 25/40 High Impact
FOAMICO FO1 dysza do płukania High Impact

Mosiądz
Numer podzespołu
7800004
7800005
7800006
7800007

Nazwa
Dysza do płukania 15/30 mosiądz
Dysza do płukania 15/40 mosiądz
Dysza do płukania 25/30 mosiądz
Dysza do płukania 25/40 mosiądz

z mosiądzu

Dysze do pianowania
ze stali nierdzewnej

Dysze do pianowania są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub
mosiądzu. Obok prezentujemy kompletne dysze, które wybraliśmy jako naszą
ofertę standardową. Pierwsze dwie cyfry oznaczają kąt natrysku, ostatnie
wydatek wody na minutę.
Stal nierdzewna
Numer podzespołu
7800008
7800009

Nazwa
Dysza do pianowania 65/150
Dysza do pianowania 50/200

z mosiądzu

Mosiądz
Numer podzespołu
7800010
7800011

Nazwa
Dysza do pianowania 50/150
Dysza do pianowania 50/200

Dysze do dezynfekcji

Nasze dysze do dezynfekcji są dostępne wyłącznie w wersji ze stali nierdzewnej.
Pierwsze dwie cyfry oznaczają kąt natrysku, ostatnie wydatek wody na minutę.
Numer podzespołu
7800012
7800013

Lance do spłukiwania
długość - 750 mm
ze stali nierdzewnej

z mosiądzu

Lance do pianowania
ze stali nierdzewnej

Nazwa
Dysza do dezynfekcji 40/30
Dysza do dezynfekcji 50/30

Posiadamy też bogaty wybór lanc do płukania, zarówno ze stali nierdzewnej
jak i z mosiądzu. Poniżej przedstawiamy kompletne lance do płukania, które
wybraliśmy jako naszą ofertę standardową. Jeśli dysza której szukasz nie jest
uwidoczniona, proszę nie wahaj się, aby skontaktować się z nami. Pierwsze
dwie cyfry oznaczają kąt natrysku, ostatnie wydatek wody na minutę.
Stal nierdzewna
Numer podzespołu
7800151
7800078
7800079
7800152
7800080
7800081
7800183

Nazwa
Lanca do płukania 15/25 High Impact
Lanca do płukania 15/30 High Impact
Lanca do płukania 15/40 High Impact
Lanca do płukania 25/25 High Impact
Lanca do płukania 25/30 High Impact
Lanca do płukania 25/40 High Impact
FOAMICO FO1 Lanca do płukania High Impact

Mosiądz
Numer podzespołu
7800014
7800015
7800016
7800017

Nazwa
Lanca do płukania 15/30, mosiężna
Lanca do płukania 15/40, mosiężna
Lanca do płukania 25/30, mosiężna
Lanca do płukania 25/40, mosiężna

Nasze lance do pianowania są dostępne z dyszami ze stali nierdzewnej.
Poniżej przedstawiamy kompletne lance do pianowania, które wybraliśmy
jako naszą ofertę standardową. Pierwsze dwie cyfry oznaczają kąt natrysku,
ostatnie wydatek wody na minutę.
Numer podzespołu
7800114
7800139
7800205

Nazwa
Lanca do pianowania 250 mm 65/150
Lanca do pianowania 250 mm 50/200
FOAMICO FO1 lanca do wstępnego pianowania

PHUP Clevro Robert Klemba
ul. Księże Domki 56A
96-200 Rawa Mazowiecka

Biuro
tel. 46 814 72 72 fax 46 814 72 73
e-mail:clevro@clevro.pl

Dział handlu
tel. 516 061 855, 509 927 287, 516 061 866
e-mail:handel@clevro.pl

Dział serwisu
tel. 501 714 842
e-mail:serwis@clevro.pl

Dział produkcji
tel. 504 257 134
e-mail:produkcja@clevro.pl

