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Parametry techniczne:
Zasilanie

230 V 1 AC 50 Hz

Moc cieplna

(55900 kcal/h)

Zdalne sterowanie niskiego napi cia

65kW
5V DC

Przy cze wody sta e

TAK

Dozowanie detergentu

TAK

Temperatura

180 °C

Temperatura termostat

200°C

Zu ycie paliwa

5,5l/h

Pojemno

zbiornika Olej nap dowy

Ci nienie regulowane
Czas nagrzewania

4 minuty

Wydatek suchej pary na minut
Wydatek mokrej pary na minut
Obudowa materia

Ci

23l
Max 40 Bar
2,5 m³/min
1,9 m³/min
Stal nierdzewna

ugo

przewodu elektrycznego

ugo

w

ugo

x Szeroko

a do pary w oplocie
x Wysoko

5m
30 m
1245x590x845 mm

ar

180 kg

Cena netto

12,500 EURO

UNIVERS FHD 13 E
redniej wielko ci, przemys owa jednofazowa parownica
spalinowa zaprojektowana do pracy z najwy sz , jako ci i mo liwo ci jej
atwego transportu np. pomi dzy obiektami. Para ogrzewana jest do
temperatury 180°C, podawana z ci nieniem do 40 bar, wydatek pary suchej
przy 65kW (55900 kcal/h) równy jest 2,5 m³/min. To pozwala operatorowi
czy ci bardzo ró ne powierzchnie w przemy le ci kim, stoczniach, fabrykach
samochodów wsz dzie tam gdzie jest wymagany bardzo du y wydatek pary.
Wszechstronno
tej maszyny pozwala usuwa jednocze nie wszelkiego
rodzaju zabrudzenia, t uszcz zwierz cy, olej czy nawet smar pracuj c non stop

Jak dzia a parownica?
Parownica, czasami nazywana wytwornic pary posiada specjaln przep ywow w ownice gdzie
woda podgrzewana jest do temperatury 180°C i zamieniana w gor
such par . Dzi ki specjalnym
om po czonym z lanc na ko cu, której zak adamy odpowiednie dysze lub inne odpowiednie
narz dzie, przenosimy gor
such par na czyszczon powierzchni . Wysoka temperatura w
po czeniu z delikatnym ruchem lancy wykonuje prac . Stosuj c szerok gam akcesoriów mo na j
stosowa na niezliczon ilo sposobów.

Co to jest 'sucha' para?
Para jest 'sucha' wtedy, gdy zawiera od 5-6% wody i jest o wiele g stsza od powietrza, którym
oddychamy. Nie powoduje zabrudze , a temperatura jest na tyle wysoka, e zabija bakterie i zarazki,
emulguje t uszcz i olej, oraz inne zanieczyszczenia powierzchni. Rezultat: doskonale czysta i sucha
powierzchnia. Lubimy nazywa t par such , bo zostawia po sobie bardzo ma o wody i bardzo ma o
jej zu ywa.

Zastosowanie w Przemy le to przestoje urz dze zredukowane do minimum
Nasze produkty dedykowane do pracy w przemy le zosta y starannie dobrane, aby sprosta
wy rubowanym standardom czyszczenia heavy duty wymaganego przez u ytkowników
przemys owych. Produkty te oferuj niezrównane, gruntowne usuwanie brudu na ka de zawo anie i
wsz dzie tam gdzie jest to wymagane, przy przestojach ograniczonych do minimum.

Konwencjonalne czyszczenie r czne jest wykonywane z wykorzystaniem potencjalnie niebezpiecznych
substancji chemicznych, które zawodz w osi ganiu wymaganych standardów. Sucha para
wytwarzana pod ci nieniem, osi gaj ca temperatury do 180°C rozpuszcza t uszcz, zabija zarazki oraz,
w mgnieniu oka, odka a ka
powierzchni , która zosta a poddana jej dzia aniu. Para penetruje
równie szczeliny i p kni cia oraz inne trudnodost pne obszary.

•
•
•

Udoskonalona efektywno bakteriobójcza dost pne s wyniki bada CCFR
Czyszczenie z przestojami urz dze czyszcz cych zredukowanymi do minimum
Technologia, która ogranicza zu ycie wody oraz substancji chemicznych oraz
wszelkich ryzyk z tym zwi zanych

Czyszczenie tradycyjne vs. czyszczenie par
Tradycyjne metody czyszczenia polegaj najcz ciej na mechanicznym lub r cznym usuwaniu brudu
za pomoc wody, chemii i ciereczki. Detergenty i rodki dezynfekuj ce dzia aj g ównie na
powierzchni, wi c bakterie mog prze
na porowatych powierzchniach i ponownie si rozwin .
Okazuje si cz sto, e takie metody sprz tania s ma o efektywne i sprzyjaj zaleganiu brudu we
wg bieniach lub trudno dost pnych miejscach.
Powierzchnia odbija wiat o i wygl da b yszcz co, ale to tylko pozorna czysto

!!!

Rola suchej pary
Para jest sucha wtedy, gdy zawiera od 5-6% wody i jest o wiele g stsza od powietrza, którym
oddychamy. Ogólnie wiadomo, e gor ca para doskonale rozpuszcza t uszcz, oleje, krew oraz e zabija
mikroorganizmy (wi kszo ginie w temperaturze 85°C). Para o wysokiej temperaturze dociera bardzo
boko do czyszczonej powierzchni. Martwe organizmy, nawet te w najg bszych zakamarkach, mog
by potem usuni te przy u yciu ciereczki z mikrofibry lub odkurzacza do pracy na mokro, skutecznie
ograniczaj c pó niejszy rozwój zarazków. U ycie pary do czyszczenia znacznie ogranicza zu ycie wody
o 90-95% oraz ca kowicie eliminuje konieczno stosowania detergentów. Sucha para ma na tyle
wysok temperatur , e zabija bakterie i zarazki, emulguje t uszcz i olej oraz inne zanieczyszczenia na
czyszczonej powierzchni.
Troska o rodowisko
ycie pary do czyszczenia ogranicza zu ycie rodków chemicznych o 80-90% i wody o 90-95%;
obni a te koszty podgrzewania wody.
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