URZĄDZENIE PAROWE
Ottimo Industry
• Ciągłe wytwarzanie pary (bez przerw na nagrzewanie wody w bojlerze)
• Ciśnienie pary: 10 bar
• Zastosowanie zasilenia 440V zapobiega spadkowi ciśnienia pary poniżej
9 bar
• Wskaźnik ciśnienia
• Możliwość wzmocnienie działania pary detergentem - podwójna skuteczność
• Funkcja odkurzania
• Wydajność przemysłowa (duże powierzchnie)
• Bojler grzewczy ze stali nierdzewnej
• Funkcja czyszczenia mopem
• Sterowanie funkcjami w uchwycie węża
• Bogaty zestaw akcesoriów dodatkowych
• Filtr wody
• Mozliwość sprawdzania czasu pracy
• Czterostopniowa regulacja wilgotności pary
• Czterostospniowa regulacja ilości podawanego detergentu
• Proste wyjmowanie zbiornika na brudną wodę
• Elektroniczny sterownik z procesorem
• Możliwość mycia i osuszania w jednym cyklu (bez potrzeby uprzedniego zamiatania lub odkurzania)
• Wyjątkowo skuteczna ciągłość pracy przy zachowaniu wysokich parametrów.

Pojemność zbiornika detergentu:

2x5L

Sygnalizacja gotowości do pracy:

tak

Podawana ilość detergentu:

Poziomy ok.. 20/40/60/80 gr / m

Czas podgrzewania:

5min

Ciśnienie:

10 bar

Waga netto:

68kg

Zasilanie:

Voltage 440V~ 50Hz

Posiadany certyfikat:

CE

Łączny pobór mocy:

Electric Heating Power 9000 Watt
(16 Amp 3P)

Gwarancja:

1 rok z mozliwością przedłużenia

Materiał bojlera:

Stainless Steel AISI 304

Moc ssąca:

1200W

Pojemność bojlera:

4,5 lt.

Pojemność zbiornika wody brudnej:

20l

Pojemność zbiornika zasobnikowego:

20l

Obudowa:

sta nierdzewna

Podłączenie zewnętrznego dopływu
wody

możliwość podłączenia dopływu
stałego

Wydajność parowa maksymalna pary
suchej

13,2 l / godzinę -. 220gr./min.

Temp. pary w bojlerze:

180°C

Wydajność parowa maksymalna pary
mokrej

18lt./hour - 300gr./min.

Poziom alarmowy wody:

wizualny i dźwiękowy

Stopnie podawanej pary

4 Poziomy ok.. 20/40/60/80 gr / m

EWART 34-300 Żywiec ul. Ludna 15a biuro@ewart24.pl telefon: 33 307 04 47 telefon: +48 607 577 566

Akcesoria standardowe
DGKIT0020
Okulary ochronne

DGKIT0020
Rękawice ochronne

DGKIT0800/MOD
Wąż ssąco-parowy
(para/detergent) 4 m

DGKIT9800/2
Wąż parowy z pistoletem
i wymienną dyszą (para) 6 m

DGKIT0818
Szczotka 55 mm
z włosiem twardym

DGKIT0315
Ssawka pionowa

DGKIT0819
Szczotka trójkątna
z włosiem twardym

DGKIT0804
Szczotka podłogowa
długość 30 cm

DGKIT0822
Nakładka do szczotki
z listwą plastikową 30 cm

DGKIT0824
Nakładka do szczotki
z listwą gumową 30 cm

DGKIT0805
Listwa ściągająco-ssąca
długość 30 cm

DGKIT5500
Końcówka pięcioszczotkowa

Złączka do szczotek
DGKIT0813

DGKIT0803
Szczotka podłogowa
(para/ssanie) 50 cm
DGKIT0814/N
Szczotka 60 mm
z włosiem poliestrowym
DGKIT0823
Nakładka z listwą plastikową
długość 50 cm

DGKIT0814/O
Szczotka 60 mm
z włosiem mosiężnym

DGKIT0825
Nakładka do szczotki
z listwą gumową 50 cm

DGKIT0814/I
Szczotka 60 mm
z włosiem stalowym

DGKIT0801
Rura przedłużająca (para/ssanie) 50 cm

DGKIT0802
Rura przedłużająca
(para/ssanie) 25 cm

DGKIT0317
Ssawka pozioma

DGKIT0815/N
Szczotka 38 mm
z włosiem poliestrowym

DGKIT0815/I
Szczotka 38 mm
z włosiem stalowym

DGKIT0808/DA
Lanca 2 cm

DGKIT0816/N
Szczotka 29 mm
z włosiem poliestrowym

DGKIT0815/O
Szczotka 38 mm
z włosiem mosiężnym

DGKIT0816/O
Szczotka 29 mm
z włosiem mosięznym

DGKIT0816/I
Szczotka 29 mm
z włosiem stalowym

* akcesoria standardowe są wliczone do ceny urządzenia

Akcesoria dodatkowe
KG163
Szczotka prostokątna
z miękkim włosiem

KG356
Szczotka 60 mm
z miękkim włosiem

ET 6307.10.0000
Ściereczka z mikrofibry
do szyb 40 x 40 cm

NW3019
Ściereczka z mikrofibry
wymiary 32 x 32 cm

NW3026
Ściereczka z mikrofibry
wymiary 50 x 60 cm

Informacje
OTTIMO INDUSTRY - to parownica stworzona przez profesjonalistów dla klienta przemysłowego. Urządzenie wykorzystuje
naturalną moc sprężonej pary wodnej, dodatkowo wzmocnionej biodegradowalnym preparatem w funkcji detergentu. Zalety tego
modelu to przede wszystkim: duża moc i wydajność oraz najwyższej jakości komponenty i wykonanie. W naszej wytwornicy pary
zastosowaliśmy nowoczesną technologię dwóch wymiennych zbiorników na detergent i trzeciego na wodę. Umożliwia to pracę bez
przerwy przez długi czas i szybką wymianę detergentu na inny. Pusty zbiornik na wodę można napełniać w trakcie pracy urządzenia,
nie wyłączając go z prądu. Istnieje możliwość podłączenia wytwornicy pary do stałego dopływu wody.

Chcesz zapytać czy nasze urządzenie może pomóc w Twoim problemie?
Chętnie porozmawiamy! Przeprowadzimy pokaz skuteczności urządzenia!
Skontaktuj się z nami:
email: biuro@ewart24.pl telefon: 33 307 04 47 telefon: +48 607 577 566
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