
NOWOŚĆ! Urządzenie ultradźwiękowe do odkażania i dezynfekcji

 

Nr. produktu: 8885300096

Cena na telefon

(022) 817-83-01

Przejdź do sklepu

OPIS PRODUKTU

NOWOŚĆ!  Ultradźwiękowe  urządzenie  do  odkażania  i  odświeżania  układów  klimatyzacji  dostępne  w  bardziej
wytrzymałej wersji!

Bardzo skuteczne urządzenie do odkażania i  dezynfekcji  układów A/C zaprojektowane do profesjonalnego użytku
warsztatowego.  Posiada  obudowę  ze  stali  nierdzewnej,  zasilanie  z  IEC  i  jest  kontrolowane  mikroprocesorem.
Urządzenie  ma  pojemność  do  400  ml  płynu  czyszczącego,  co  pozwala  na  dezynfekcję  także  dużych  układów
klimatyzacji, np. w autobusach lub ciężarówkach.

Zasada działania:
Moduł  ultradźwiękowy urządzenia  rozpyla środek  do  odkażania  i  dezynfekcji  układu  A/C  (AirCon  Refresh)
znajdujący  się  w  urządzeniu.  Następnie  wentylator  urządzenia  tak  rozpyloną  substancje  wyprowadza do  układu
klimatyzacyjnego  poprzez elastyczną  rurkę  umieszczoną  przy  zasysach  powietrza.  Urządzenie oraz  zastosowany
środek  pozwalają  na  dogłębne  i  profesjonalne  oczyszczenie  kanałów  powietrznych  i  parownika  min. z  grzybów,
pleśni, bakterii i wirusów wydzielających nieprzyjemne zapachy oraz powodujące stany chorobowe i alergie.
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Do zalet urządzenia należy zaliczyć:
 - łatwy proces odkażania układów A/C (urządzenie pracuje bezobsługowo i po zakończonym procesie samoczynnie
się wyłącza),
 - bardzo skuteczny oraz bezzapachowy środek do zabijania grzybów, pleśni, bakterii i wirusów (AirCon Refresh),
 -  możliwość  zastosowania  środka  (Car  Refresh) do  odświeżania  powietrza  wnętrz pojazdów, przyczep
kempingowych i itp. 
 - środek usuwa i eliminuje nieprzyjemne zapachy powstałe w wyniku palenia tytoniu, emisji plastiku, przewożenia
zwierząt i itp.
 - środek roztacza przyjemną woń i na długo odświeża wnętrze.

Istnieje możliwość zakupu wyposażenia dodatkowego:
Przejściówka do obsługi kanałów powietrznych - 8885300097
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DANE TECHNICZNE: NOWOŚĆ! Urządzenie ultradźwiękowe do odkażania i dezynfekcji
Kod produktu Refresh-o-mat HD

Wymiary 150x280x400 mm (łącznie z rurą wylotową)

Zasilanie 230V/50Hz

Wydajność atomizera 383 l/godz.
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