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Rengöringsmaskin VR1 

Rengörinsmaskin VR1 är en hög kvalitativ, portabel maskin framtagen med lång praktisk erfarenhet för 
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 kan tas om hand. Lämplig för mindre och medelstora värmeväxlare.  

Tekniska specifikationer: 
Pump: 
Robota CD 90/10 med alla vätskeberörda delar i syrafast. 
Mek.tätningar av kiselkarb. & viton för att klara aggresiva vätskor 
bättre.  
Max Kap. 90 l/minut, max tryck 3,3 bar 220V  

El: 
1 st Elpatron för uppvärmning 380V 16A 9kw 
Syrafast hus & slingor, tig-svetsat. 

Ventiler: 
BPS PN63 tredelade syrafast fullt genomlopp 

Mått: 
Tank: 
Vikt:  

Tillbehör: 

BxLxH = ca  450 x 650 x 1000 mm   
Syrafast ca 115 liter monterad på hjul 
Ca 100 kg 

Slangar, kemikaliebeständiga inv. 25 mm med kamlock i PP  
slang om 5 eller 7,5 meter   
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Rengöringsmaskin VR 2 

Rengöringsmaskin VR2 är en hög kvalitativ, portabel maskin framtagen med lång praktisk erfarenhet för 
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. 
VR2 har även en 2” anslutning för vatten alt. luft för att kunna tömma och spola ur objekten på ett säkert 
sätt.  

Tekniska specifikationer: 
Pump: 

Elpatron: 
Ventiler: 
Rör: 
Storlek: 
Tank: 
Vikt: 

Tillbehör: 
Slangar: 

Robota 3LM  alla vätskeberörda delar i syrafast. Mek.tätningar av kiselkarb. & viton för att 
klara aggresiva vätskor bättre.  Kap. max 700 l/minut, 
max tryck 4,7  bar 380V   16A (5,5 kw)  
2 st 9kw/st syrafast, 380V 16A syrafasta 
DN 50 Tredelade syrafast fullt genomlopp 
Dn 54 x 2,0 syrafast 
Mått: BxLxH = 900 x 1200 x 1100  
Syrafast ca 500 liter med lock,  monterad på syrafast pall 
Ca 200 kg 

Kemikaliebeständiga inv. 50 mm med kamlock i rostfritt. 
Slang om 2 x 7,5 meter.
Elskåp 32A inmatning, 2 st 16A, 2 st 220V, jordfelsbrytare.

 (Maskin på bilden extrautr) 
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