Soluții pentru calitatea aerului interior

Lifa SpecialCleaner 20 PE
Produs număr:

6420281012938

Lifa Special Cleaner 20P este un dispozitiv de curățare electric pentru
conductele de ventilație.
° Ale gere a profe sională numărul 1 pe ntru
curățare a conducte lor mici
° Ax de curățare de 20 de me tri (65 ft.)
° Dispozitiv ușor de manev rat în spații înguste
° Acționare pneumatică cu me canism de control din pe dală
° Gamă largă de acce sorii
° Montaj pe roți pe ntru manev rare ușoară
° Cure nt monofazat
Lifa Special Cleaner 20 este un dispozitiv de curățare a conductelor de ventilație cu acționare electrică cu o
viteză de rotație de 550 r/m inut. Este conceput pentru a curăța suprafețele interioare ale conductelor
înguste pe o rază de Ø 100-600 mm, deși conducte de 400-600 mm pot fi doar canale verticale.
Dispozitivul are un ax de curățare de 20 m (zone de acces deformate) ceea ce permite curățarea de până la
35 de metri de conductă când este extinsă în orice direc ție de la o deschizătură.
Lucrează pe curent monofazat.
Lifa Special Cleaner 20 este extrem de ușor de utilizat în zone înguste, depășind cu succes orice alte dispozitive
de curățat. Întrucât este de mici dimensiuni poate fi ușor pregătit pentru utilizare sau transport. Are rază de
acțiune extinsă și un cablu de alimentare îndeajuns de lung.
Discul pentru axul flexibil este conceput pentru învârtire înapoi în interior pentru a preveni contactul cu podeaua
murdară în timpul curățării.
Dispozitivul este deasemenea echipat cu 2 puncte de derivație pentru lumini, etc.
Direcția de rotație poate fi schimbată utilizând controlul din pedală cu acțiune pneumatică. Un control manual
(Lifa Hand Con- trol SC2) este disponibil ca accesoriu. Schimbarea direcției rotației permite utilizatorului să
dirijeze peria și pe curbele conductelor.
Un cablu cu împământare poate fi comandat separat pentru dispozitiv pentru a preveni formarea de
electricitate statică. Toate dispozitivele Lifa Air Ltd de periere pot curăța conducte rotunde sau rectangulare.
Alegerea corectă a periei și tehnica asigură și curățarea conductelor rectangulare.
Conectarea dispozitivelor cu presiune joasă Lifa AirClean 8000, HepaClean4000 sau HepaClean 2500 la
conductă asigură îndepărtarea completă a murdăriei de pe conducta de ventilație.
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Soluții pentru calitatea aerului interior
Specificații tehnice
Putere

Electricitate

Alimentare

110/230 V, 1~ ºC

Frecvență

50 Hz or 60 Hz

Intensitate curent electric

0.37 kW (0,5 HP)

Dusjunctor/siguranță

10 A

Cablu electric

10 m (32 ft.), cablu depozitat pe roată 3G1.5 mm²

Viteză rotație motor N1

2780 rpm

Viteză rotație perie N2

550 rpm

Control

control electric închis cu acționare pneumatică, control pedală

Schimbare direcție rotație

Da

Conectare perie

M12

Înălțime

970 mm (38”)

Lățime

480 mm (19”)

Adâncime

640 mm (25”)

Greutate

30 kg (72 lbs.)

Lungimea axului de curățare

20 m (65 ft.)

Structură ax

învelis polietilenă laminat LD și fibră sticlă flexibilă

Cadru si roată

Tub oțel galvanizat

Gata instalat

Roți transport și mâner pentru manevrare ușoară

Caracteristici dispozitiv

2 puncte de derivație, 1000 W max
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