
Rengöringsmaskin VR1

VR1

Tekniska specifikationer

Pump: CD 90/10, vätskeberörda delar i syrafast
Kap. 80 l/minut, max tryck 3,3 bar 220V

Elpatron: 380V 16A 6, 7,5 alt. 9kw syrafast
Ventiler: Tredelade syrafast fullt genomlopp
Storlek: Mått: BxLxH = 40x70x100 cm.
Tank: Syrafast ca 120 liter monterad på hjul
Vikt: ca 65 kg
Slangar: Kemikaliebeständiga inv. 25 mm med kamlock i

PP 4x3 m.
Övriga delar i syrafast eller PP.

Extra utrustning: Extra elpatron 1,5 - 9 kW

VR1 är en hög kvalitativ, portabel maskin
framtagen med lång praktisk erfarenhet
inom kemisk rengöring av värmeväxlare,
vattenburna kyl & värmesystem inom
industrin.

Maskinen är utvecklad för att på ett
enkelt och säkert sätt kunna hantera
olika rengöringsvätskor och uppnå bästa
möjliga resultat.

För optimal effekt kan flödesriktningen
vändas genom att ändra ventilernas
läge.
VR1 har även anslutning för luft/vatten
för att kunna tömma och spola ur
objekten på ett säkert sätt samtidigt
som vätskan omhändertas.
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Rengöringsmaskin VR2

VR2

Tekniska specifikationer

Material: SS2343, syrafast
Pump: 3M, alla vätskeberörda delar i syrafast.

Kapacitet: 700 l/min. Max tryck: 5,6 bar.
380V, 16A

Elpatron: 4 x 380V; 16A; 9kW; syrafast.
Ventiler: Tredelade, syrafast, m. utbytbara tätningar
Storlek: BxLxH: 80x70x100 (en pallstorlek)
Volym tank: 550 liter
Vikt: ca 150 kg

Övriga delar i syrafast eller PP.
Slangar: Kemikaliebeständiga inv. 50 mm med

kamlock i PP 2 x 5 meter.

Extra utrustning: Extra in/utlopp
Nivåvakt
Elskåp
Larmutgång

VR2 är en hög kvalitativ, portabel
maskin framtagen med lång praktisk
erfarenhet inom kemisk rengöring av
värmeväxlare, vattenburna kyl &
värmesystem inom industrin.

Maskinen är utvecklad för att med en
enkel och säker metod uppnå bästa
möjliga resultat vid höga flöden.
För optimal effekt kan flödesriktningen
vändas genom att ändra ventilernas
läge. Tryckluft kan även anslutas för
ökad turbulens i objektet
VR2 har även anslutning för vatten för
att kunna tömma och spola ur objektet
på ett säkert sätt samtidigt som
vätskan kan tas om hand.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Momsreg nr
Box 8011 Gryningsvägen 17 A +46 8 564 722 60 +46 8 564 722 66 SE556147864401
SE-163 08 SPÅNGA Spånga




