Soluții pentru calitatea aerului interior

Combicleaner 15
Noul dispozitiv de curățare a conductelor de grăsime,
proiectat special pentru a fi utilizat la conductele de evacuare
în bucătăriile mici și spații înguste.

Jet de aer

Are la bază aceleași componente de înaltă calitate, utilizate la
celelalte dispozitive Lifa.Funcționalitate și durabilitate dovedite.
Rotația periei este pornită dintr-un motor cu
acționare pneumatică. Este necesar un
compresor normal monofazat. Dacă se
utilizează pinionul Y și 2 perii aspre atunci
este necesară o putere de 340 l/min la 7 bari.

Pulverizare
dezinfectant și
detergenți
lichizi

Dispersare
detergenți
gel și
spumă

Aplicare
adeziv
conductă

PinionY, pentru rotația a 2 perii în
conducte rectangulare

Periere și pulverizare lichid/jet de aer simultan datorită furtunului
integrat.
Toate periile Lifa pentru orice tip de murdărie pot fi utilizate cu
acest dispozitiv, de la cele delicate până la Separatorul de Grăsimi.
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Soluții pentru calitatea aerului interior
Accesorii
6420281012006
Set de duze

6420281010309
Adaptor perie/perie cu vârf de nylon

36221
Model compresor Lifa 362-20-1P, operează la 220 V, 3
HP, debit constant 240 l/min, greutate 38 kg

64202r1020551
Plăci de răzuit(5 bucăți cu o gaură pentru piuliță.
Prindeți de suport direct sau prin sârmă din fibră sticlă
11 mm cu M12)

6420281020827
Furtun de conectare 25 m pe roată și teu cu supapă de
subpresiune pentru conectarea a 2 compresoare și
dispozitivul de periere cu acționare pneumatică.

6420281022319
Raclete rotunzi( 2 bucăți cu o gaură pentru piuliță)
6420281020735
Sârmă fibră de sticlă- 1, 75 m
fiecare(diametru 11 mm, con. M12)

7720281060038
Sticlă pulverizare 5 l din oțel
inoxidabil
64202r1013010
Pinion Y triunghiular(pentru Hydmaster și CC 40,pentru
rotația a 2 perii în același timp în conductele rectangulare).

6420281020728
1 suport telescopic, ce constă din 5 părți
componente (lungime min-max 0,85-2,9 m).

Perii
Perie moale(prindere cu M12)
Perie moale 125 mm
6420281012280
Perie moale 200 mm
6420281012297
Perie moale 340 mm
6420281012303
Perie combinată(prindere cu M12)
Perie combinată 150/350 mm
6420281010668
Perie combinată 300/500 mm
6420281010699
Perie combinată 500/700 mm
6420281010729
Cea mai aspră perie(cu adaptor perie), cu vîrf de nylon
Peria Tynex 200/400 mm
6420281023439
Peria Tynex 400/600 mm
6420281021213
Peria Tynex 600/800 mm
6420281023484

Perie aspră de nylon cu ace de 1mm(prindere perie), vârf de nylon
6420281010750
6420281010767
6420281010774
6420281010781
6420281010798

Perie Grăsime 200 mm
Perie Grăsime 300 mm
Perie Grăsime 400 mm
Perie Grăsime 500 mm
Perie Grăsime 600 mm

Separator de Grăsimi
conducte
Separator de grăsimi conductă, mic -350 mm, ajustabil pentru conducte de 250-500 mm
6420281020209

Informații tehnice cu privire la motoarele cu acționare pneumatică
Funcționare motor Aer comprimat
Viteza de rotație a periei:
Consum aer motor:
Compresor necesar
Sistem de control
Schimbarea direcției de rotație :
Prindere perie :
Duze

Europa, Sediu Central
Lifa Air LTD Haamentie, 105 A
00550, Helsinki, Finlanda
Tel +358-9-394 858

Aer comprımat
Fără trepte până la 500 rpm
Minim 200 l/ min la 6 bar, optim 340 l/min la 10 bar
Min 200 l / min / 7 bari
Supape aer comprimat cu ajustare manuală=
Cu supapele de aer comprimat
M12
¼ cuplare rapidă

Asia
Lifa Air LTD Hong Kong
Email asia@lifa.net
Rusia
Lifa Air LTD Moscova
Email russia@lifa.net

Orientul Mijlociu
Lifa Air LTD Dubai
Email middle-east@lifa.net
America de Nord
Lifa Air Inc. New York
Email north-america@lifa.net
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