Soluții pentru calitatea aerului interior

Lifa CombiClean 40
Produs număr:

6420281010071

Dispozitivul de curățare Lifa Combi 40 este un dispozitiv de curățare cu acționare
pneumatică pentru curățarea conductelor de ventilație.
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Di spozitiv puternic cu aplicații multiple și complicate.
Ejectoare pe ntr u pulverizarea substa nțelor chi mice de cură țare a depunerilor
Ax/coloana de curățare de 40 de metri (130 ft)
Pentru conducte largi de la 20-120 cm (8-52 inci)
Torsiune 7 Nm (50 lb in)
Viteză de rotație a periei ajustabilă 0-720 rpm
Control manual pentru operarea și schimbarea direcției de rotație a periei
Ghidaj perie cu acționare pne umatică și gamă largă de accesorii disponibile
Montaj pe roți pentru mobilitate

Lifa CombiClean 40 este un dispozitiv puternic de periere cu acționare pneumatică pentru curățarea
conductelor de ventilație largi și rotunde și rectangulare, cu o viteză de rotație de aproximativ 720 r/m in.
CombiClean 40 necesită un compresor cu o eficiență și un nivel al curentului de aer de 300-600 l/min la 7-10
bar (15–20 CFM la 90–100 PSI). Compresorul de putere mică, care funcționează cu o tensiune monofazată poate fi
utilizat la curățarea unor conducte de mai puțin de 500mm (25 inci) în diametru. Compresorul mai puternic cu
tensiune trifazată trebuie utilizat la curățarea conductelor largi și la utilizarea ghidajului cu acționare
pneumatică.
Dispozitivul de periere acoperă o suprafață extinsă. Cu o lungime de 40 m, perm ite
curățarea de până la 75 de m etri de conductă în orice direcție de la un singur punct de deschidere.
Dispozitivul este pus în funcțiune și direcția de rotație schimbată utilizând controlul manual. Schimbarea
direcției de rotație permite utilizatorului să dirijeze peria prin curbele conductelor.Peria poate avea până la
1200 mm în diametru, întrucât rămâne la locul său datorită ghidajului cu acționare pneumatică. Lifa Central
Control PNEU 40 -ghidajul cu acționare pneumatică este operat printr-o supapă de control O gamă de
baghete de diferite dimensiuni sunt disponibile pentru ghidajul de perie.
Opțiunea unei camere video este disponibilă pentru Lifa CombiClean 40. Când dispozitivul de curățare este
echipat cu o cameră video, utilizatorul poate inspecta eficiența și rezultatul final de curățare, poate vizualiza
blocajele și verifica dispozitivele automatizate de direcționare pe un monitor în timpul curățării.
Diversitatea dispozitivului CombiClean este
crescută prin utilizarea duzelor ce permit
aplicarea prin pulverizare directă a substanțelor
de curățare, dezinfectare, protecție ce sunt
trecute prin conducte împreună cu bagheta.
CombiClean poate fi utilizat pentru curățare cu
solvenți și dezinfectare de microbi a
conductelor. Un accesoriu de pulverizare de
joasă presiune atașat la dispozitivul de periere
printr-o dulie-baionetă este necesar în cazul
solvenților.
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Soluții pentru calitatea aerului interior
Specificații tehnice
Propulsie

Aer sub presiune

Consum aer sub presiune

max. 600 l/min (20 CFM)

Viteză rotație perie

0-760 rpm, ajustabilă fără trepte utilizând regulator aer sub presiune

Control

Control manual

Schimbare direcție rotație

Da

Conectare perie

M12

Conectare duze

Pulverizatoare age nți chim ici încorporate

Înălțime

1290 mm (50,8”)

Lățime

570 mm (22,5”)

Adâncime

1100 mm (43,3”)

Greutate

Aprox. 40 kg (88 lbs.)

Lungimea axului de curățare

40 mm (130 ft.)

Structură ax

Înveliș polietilenă laminat LD și b ag he tă f le xi bi lă f ib ră de st iclă

Cadru și disc

Tub oțel galvanizat

Gata instalat

Roți transport și dispozitiv de manevrare

Caracteristici dispozitiv

Gata echipat pentru agenți curățare/dezinfectare

Accesorii:

Ghidaj cu acționare pneumatică,opțiune cameră video, duze diferite
Unitate pulverizare cu presiune joasă 5 l oțel inoxidabil
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