
URZ DZENIA DLA PIEKARNI ZAK ADÓW MI SNYCH PRZEMYS U SPO YWCZEGO

Dane techniczne PAROWNICA SUPERVAP 9000
przemys owa

Zasilanie 380V  16A

Moc znamionowa 9000 W

Bojler - materia RVS AISI 304

Bojler - ilo 2 szt.

Bojler - pojemno 2 x 4,5 l.

Pojemno  zbiornika wody 10 l.

Pojemno  zbiornika chemii 2 x 5l.

Czas nagrzewania 7 min.

Temperatura 180° C

Ci nienie regulowane 8 bar

Wydatek suchej pary na minut  213 l.

Obudowa - materia Stal nierdzewna

ugo  w a do pary 5 m

ugo  przewodu zasilaj cego 4 m

ugo  x szeroko  x wysoko  980 x 460 x 1020 mm

Ci ar 70 kg

CERTYFIKATY GS-TUV CE

Cena netto w euro  7,450

Cena netto PROMOCJA w euro  6,705

Cena netto mop parowy  540

Cena netto wk ad z mikrofibry  14

SUPERVAP 9000  ma a przemys owa trójfazowa parownica 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 8 bar, wydatek pary 213 litrów na minut . To pozwala operatorowi
czy ci  bardzo ró ne powierzchnie  sanitarne, kuchenne, piekarnicze,
produkcji ywno ci, ta m transmisyjnych z urz dzeniami peryferyjnymi.
Wszechstronno  tej maszyny pozwala usuwa  jednocze nie wszelkiego
rodzaju zabrudzenia, t uszcz zwierz cy, olej czy nawet smar.

ZASTOSOWANIE
Obiekty produkcyjne, Szpitale, Domy Pomocy Spo ecznej, Hotele, Restauracje, Centra
handlowe  w rzeczywisto ci tam gdzie Klienci szukaj  wydajnego sposobu czyszczenia i
dezynfekcji.

ZALETY
Para o wysokiej temperaturze 180°C czy ci powierzchni , odt uszcza, dezynfekuje i
pozostawia j  such  i czyst . Dodatkowo wysoka temperatura pary niweluje przykre
zapachy. Przy czyszczeniu par  uzyskujemy ma e zu ycie wody i detergentów w efekcie
zmniejszamy koszty pracy do 40% uzyskuj c doskona  skuteczno  czyszczenia.
Dzi ki temu zastosowaniu personel w trakcie pracy unika bezpo redniego kontaktu z
bakteriami, brudem i innymi niebezpiecznymi pozosta ciami.



Przyk ady doczyszczania powierzchni ( piekarnie )



Przyk ady doczyszczania powierzchni ( zak ady mi sne )

Przyk ady doczyszczania powierzchni ( przetwórstwo ryb )



Przyk ady doczyszczania powierzchni ( produkcja czekolady )



MOZLIWO  ZASTOSOWANIA MOPA PAROWEGO DO CZYSZCZENIA
POD ÓG I CIAN



Cena urz dzenia zawiera komplet akcesoriów :

 ci nieniowy do pary z lanc , szczoteczki do lancy parowej Nylon x 3,
Metal x 2, Mosi dz x 2, szczoteczka trójk tna, szczoteczka okr a,
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