
10 års
garanti
på pannan

6 
bar

Truetemp™
Patenterad tryck-
mätningsteknologi

Carmen Mini
2400W / 3600W

Supersteam Professional

Carmen Mini on tehokas höyrypesuri. Vettä lisätään 
paineastiaan automaattisesti. Integroitu märkäimu ja 
huuhtelu kuumalla vedellä (OWI*).

Teollisuuslaatuinen paineastia on ruostumatonta 
haponkestävää terästä. Patentoitu kuumennusvastus 
on pienikokoinen, tehokas ja vaihdettavissa. Paten-
toitu sähkömagneettinen veden tason ilmaisin (True 
Temp™) ohjaa kaksisäiliöjärjestelmää, jotta höyryä 
tulee jatkuvasti ilman keskeytyksiä.

Carmen Mini - etuja
•  Laaja valikoima lisävarusteita kaikenlaiseen 
 puhdistamiseen
•  Imee lian
•  OWI* vakiovarusteena

Esimerkkejä käyttökohteista
Lentokoneiden matkustamot, tekstiilipinnat ahtaissa 
vaikeapääsyisissä paikoissa

Lue lisää

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

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Käytä vain puhdasta 

hanavettä

TOIMIVA
Lankakorit varusteiden 

säilyttämiseksi

PIENI JA KÄTEVÄ
Ei vie enempää tilaa kuin 

tavallinen pölynimuri.

MONIKÄYTTÖINEN
Höyrypesuri ja märkäimuri 

samoissa kuorissa

KESTÄVÄ
Ruostumattomasta 

teräksestä valmistettu 
paineastia

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN
Helppo liikuttaa suurten 

pyörien ansiosta.
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Natural steam Naturally clean
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100%  p u h d asta

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.

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

Höyryllä puhdistaminen on ympäristöystävällistä. Höyryn 
tuottamiseen tarvitaan vain vesijohtovettä. Monesti 
allergiaa aiheuttavista kemikaaleista voidaan luopua, 
tai ainakin niiden käyttämistä voidaan vähentää.

Tecnovapin höyrytekniikka puhdistaa pinnan lisäksi 
syvältä.

Höyry  - 100 % puhdasta



Kit Star 6 bar 

1.  Steam/vac hose 4 m. Art.No. 601020BW 
  (Art.No. 601020B for machines with no OWI)
2.  Extension tube 430 mm (2 included with the   
  machine only) Art.No. 6100140
3 A. Floor tool 300 mm Art.No. 6100110V2
 B. Insert squeegee/squeegee 300 mm 
  Art.No. 6100150
 C. Insert brush/brush 300 mm Art.No. 6100190
 D. Carpet insert 300 mm Art.No. 6100170
4 A. Steam/vac nozzle 145 mm Art.No. 6100180
 B. Insert squeegee/squeegee 145 mm
  Art.No. 510440
 C. Insert brush/brush 145 mm Art.No. 510460
5.  Steam/vac window cleaner 250 mm
  Art.No. 6100120
6 A. Steam lance 120 mm Art.No. 6100130
 B. Nylon brush Ø 28 mm Art.No. 120716 
  (10 u./pack)
7.  Vacuum nozzle 150 mm Art.No. 6100017
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Kit Star 6 bar  Vakiovaruste
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Valinnainen

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.

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

Varaamme mistään kirjoitusvirheistä, tuote muuttuu

Carmen Mini 

Natural steam Naturally clean

Jakaja

FI

Tarvitsetko lisävarusteita kuten 
höyrypuhdistimen, liima ja purukumi 
suutin, Höyrysilitysraudat, suodattimet 
ovat kaikki liitteet lisävarusteita sivu ja 
sivuillamme.
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Teknistä tietoa

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

Ulkokuori Teräs

Paineastian tilavuus (litraa) 1,5

Suurin teho (W) 2450  

Paineastian teho (W) 2400 

Vesisäiliön tilavuus (litraa) 2,5

Työskentelypaine (baaria/psi) 6 / 87

Höyryn lämpötila (°C) 160

Puhdistusaineen lämpötila (°C) 90 - 125

Imuteho (W) 1200 

Ilman virtaama (m³/t) 170 

Keräyssäiliö (litraa) 7,5 

Verkkojännite (V/Hz) 230 / 50-60

Sähköjohto (m) 5 

Paino (kg) 25 


