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höyrykattilassa

Truetemp™

Patentoitu painemittaustekniikka

Steam Box Mini on tehokas puhdistuskone. Vettä
lisätään paineastiaan automaattisesti. Puhdistusainesäiliö, digitaalinen paine- ja käyttötuntimittari. Saatavana on märkäimuri ja kuumavesihuuhtelu (OWI*).
Teollisuuslaatuinen paineastia on ruostumatonta
haponkestävää terästä. Patentoitu kuumennusvastus
on pienikokoinen, tehokas ja vaihdettavissa. Patentoitu
sähkömagneettinen veden tason ilmaisin (True Temp™)
ohjaa kaksisäiliöjärjestelmää, jotta höyryä tulee
jatkuvasti ilman keskeytyksiä.
Steam Box Mini -etuja
• Laaja valikoima lisävarusteita kaikenlaiseen
puhdistamiseen
• Puhdistusaineen lisääminen
• OWI* saatavana valinnaisena

*Overheated Water Injection (OWI) huuhtelee pienellä
määrällä erittäin kuumaa vettä.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Puhdistaa tavallisella vesijohtovedellä.

TOIMIVA
Lankakorit varusteiden säilyttämiseksi

MONIKÄYTTÖINEN
Höyry ja puhdistusaine vakiovarusteena

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN
Helppo liikuttaa suurten pyörien ansiosta

KESTÄVÄ
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paineastia

Exempel på användningsområden
Storkök, bagerier, slakterier, badanläggningar
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Lue lisää

Natural steam Naturally clean

Varaa

ilmainen
esitelly

Steam Box Mini
Teknistä tietoa
Paineastian teho

Ruostumatonta AISI 305 -terästä, vaihdettava kuumennusvastus,
elektromagneettinen vedenpinnan korkeuden säätö, True Temp™

Ulkokuori

Ruostumatonta BA-terästä

Paineastian tilavuus (litraa)

5

Enimmäisteho (W)

3650

Paineastian teho (W)

3600

Vesisäiliön tilavuus (litraa)

7,5

Puhdistusainesäiliö (litraa)

7,5

Työskentelypaine (baaria/psi)

10 / 145

Höyryn lämpötila (°C)

180

Höyryntuotanto (g/min / kg/h)

97 / 5,9

Puhdistusaineen lämpötila (°C)

90 till 125

Verkkojännite (V/Hz)

230 / 50-60

Sähköjohto (m)

8

Paino (kg)

35

Valinnainen
Tälle siivouskoneelle on laaja
valikoima lisävarusteita
• Kit Radames 10 bar
• Kit July 10 bar
• Kit Star 10 bar

Varaamme mistään kirjoitusvirheistä, tuote muuttuu

Höyry - 100 % puhdasta

Höyry on ylivoimainen menetelmä puhdistaa syvältä.
Tecnovap on erikoistunut höyryn avulla puhdistaviin
koneisiin. Tecnovapin koneissa käytetään kuivaa
ylikuumennettua korkeapaineista höyryä. Kuivaa
höyryä käytettäessä puhdistuksen jälkeen vettä jää
jäljelle vain erittäin vähän. Ylikuumennettu höyry paitsi
irrottaa pinnallisen lian myös avaa alustan huokoset,
jolloin myös syvälle pinttynyt lika irtoaa. Suuren paineen
ansiosta höyry toimii paineilman tavoin ja puhaltaa
irtonaisen lian pois.
Höyryn korkea lämpötila ei pelkästään tuota näkyvän
puhdasta lopputulosta. Lisäksi pinnat desinfioidaan.
Bakteerien, virusten, pölypunkkien, täiden ja luteiden
kaltaiset mikro-organismit sekä niiden munat tuhotaan
tehokkaasti, joten ongelmista päästään eroon.
Lisäksi höyry puhdistaa pinnoista esimerkiksi tahrat
ja purukumin, jotka on hankala poistaa perinteisen
siivoamisen avulla.

tuottamiseen tarvitaan vain vesijohtovettä. Monesti
allergiaa aiheuttavista kemikaaleista voidaan luopua,
tai ainakin niiden käyttämistä voidaan vähentää.
Tecnovapin höyrytekniikka puhdistaa pinnan lisäksi
syvältä.

Tecnovap

Tecnovap on erikoistunut höyryn avulla puhdistaviin
siivouskoneisiin. Koneet valmistetaan Italiassa.
Ne puhdistavat luonnollisesti. Lisäksi ne ovat
helppokäyttöisiä.
Tecnovapin tuotteita käytetään noin 60 maassa.
Niiden käyttäjät ovat kansainvälisiä yrityksiä, kuten
Nestlé, Pizza Hut, Hilton Hotels, Hyatt Corporation tai
GlaxoSmithKline. Ruotsissa niitä käyttää esimerkiksi
ISS Sverige AB.

Tecnovapin koneet auttavat puhdistamaan vaikeat
tahrat koloista, raoista ja muista ahtaista paikoista.

Jakaja
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Tecnovap Scandinavia AB
Spjutvägen 7, hus G
SE-175 61 Järfälla, Sweden
PUH +46 8 590 860 90
FAX +46 8 590 910 33
E-mail info@tecnovap.se
www.tecnovap.se
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Höyryllä puhdistaminen on ympäristöystävällistä. Höyryn

