Solutions for Indoor Air Quality

Soluții pentru calitatea
aerului interior Lifa
SpecialCleaner 2
Produs număr:

6420281012709

Lifa Special Cleaner 2 este un dispozitiv de curățare cu perie cu
acționare electrică ce poate fi utilizat fie pe obiective mici sau în
conducte de ventilație de către un personal de instalare a sistemului
de ventilație.
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Ușor de utilizat
Sigur
Poate fi aleasă lungimea axului
Control pneumatic cu ajustare din pedală
Gamă largă de accesorii disponibile
Model servietă
Curent monofazat

Lifa Special Cleaner 2 este un dispozitiv de periere cu cablu electric.
Este un instrument compact pentru personalul de instalare a conductei de ventilație și vine într-o cutie ușor de
transportat. Personalul de instalare curăță noile conducte înainte de a le înmâna clientului.
Studii finlandeze au descoperit că o cantitate mare de murdărie se acumulează în interiorul suprafețelor
conductelor de aer ale instalației de ventilație în timpul execuției lucrărilor.
Lungimea axului de curățare flexibil Special Cleaner 2 poate fi setată oriunde între 2 - 20 m. Axul recomandat
de curățare este de maxim 12 metri lungime. (Axul este un accesoriu). Axul este atașat dispozitivului printr-o
dulie-baionetă.
Dispozitivul funcționează cu curent monofazat.
Direcția de rotație poate fi schimbată printr-un ajustor cu acționare pneumatică cu control din pedală. Un ajustor
manual este deasemenea disponibil ca accesoriu (Lifa Manual Adjuster SC2).Schimbarea direcției de rotație îl
ajută pe utilizator să treacă cu peria în jurul curbelor conductelor.
Toate dispozitivele de periere fabricate de Lifa Air Ltd pot fi utilizate pentru a curăța conducte rotunzi sau
pătrate. Alegerea corectă a periei și a tehnicii de curățare asigură și curățarea conductelor rectangulare.
Conectarea unei unități de vacuum Lifa, HepaClean 4000 sau HepaClean2500, la conductă asigură
îndepărtarea completă a prafului rămas după periere în conducta de ventilație.
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Specificații tehnice
Putere

Electrică

Alimentare

110/230 V, 1~ ºC

Frecvență

50 Hz sau 60 Hz

Curent

0.25 kW (0,4 HP)

Siguranță/întrerupător

10 A

Cablu electric

10 m (32 ft.), depozitarea cablului pe o rolă 3G1,5 mm ²

Viteză Rotație Motor N1

2700 rpm

Viteză rotație perie B N2

540 rpm

Control

acționare pneumatică cu ajustare din pedală

Schimbare direcție rotație

Da

Conectare perie

M12

Înălțime

280 mm (11”)

Lățime

300 mm (12”)

Adâncime

550 mm (21”)

Lungime curățare ax Accessoriu

2-20 m (6-40 ft.)

Cutie de protecție

plăci alum iniu lam inate, mânere pe margini și colțuri

Gata instalat

Dispozitiv de manevrare
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