Luonnollinen höyry, luonnollisesti puhdasta
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TOIMINALLINEN

Patentoitu paineenmittaus tekniikka

Kuuma höyrypesu erittäin likaisille pinnoille.
MONIPUOLINEN

höyrykattilassa

Paljon lisävarusteita

Evo 304 Detergent on pieni höyrypesuri, jossa on 8 barin paine,
2-tankkijärjestelmä, säiliö pesuaineelle ja elektroninen
näyttö, josta näkee paineen, lämpötilan, työtunnit sekä
milloin koneesta pitää poistaa kalkki.
2-tankkijärjestelmä koostuu vedentäyttösäiliöstä ja erillisestä
paineastiasta, jossa on elektromagneettinen vedenkorkeus
anturi, True Temp tm. True Temp tm pitää huolen siitä, että veden
korkeus paineastiassa on aina oikea. Näin höyryvirta
on aina tasainen ilman mitään taukoja.
True Temp™ on patententoitu.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Höyry tuotetaan tavallisesta hanavedestä.
KÄYTTÄJÄ YSTÄVÄLLINEN
Kotipölynimurin kokoinen
VANKKA
Höyrykattila haponkestävää ruostumatonta terästä.

Teollisuushöyrykattila on valmistettu haponkestävästä
ruostumattomasta teräksestä. Patentoitu korkeatehoinen
lämpöelementti on kompakti kooltaan ja sen voi vaihtaa.

Höyryllä 100% puhdasta
Höyry on ennen näkemätön syväpuhdistusmenetelmä.
Tecnovapilla on monien vuosien tieto ja kokemus
höyrypesurien kehittämisesta ja valmistuksesta. Tecnovap
on alansa asiantuntija.
Tecnovap painepesussa kuivalla ja ylikuumennetulla
höyryllä on monia etuja. kuivasta höyrystä jää hyvin pieniä
määriä vettä, ylikuumentunut höyry tarkoittaa, että korkea
lämpötila (kiehumispiste 160°C) avaa pestävän alueen
huokoset ja irroittaa siksi myös syvälle syöpyneen lian
(ei vain pintalikaa). Lisäksi paine puhaltaa irronneen lian
pois.
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- 8 barin paine
- Kuuma höyrypesu
- Sileä, kompakti muoto ja keveys
- ilmoittaa, milloin paineastiasta pitää poistaa kalkki
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Evo 304 D:n etuja ovat:
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Korkea lämpötila ei anna vain näkyvän puhdasta
tulosta, vaan myös desifioi samanaikaisesti.
Mikro-organismit kuten bakteerit ja virukset sekä
punkit, täit ja kirput (jopa niiden munat!) häviävät
tehokkaasti.
Höyry puhdistaa tehokkaasti myös graffitit ja poistaa
purukumit, näissä perinteinen siivous on vaikeuksissa.
Tecnovapin koneilla eivät mitkään nurkat, vaikeat
läikät tai kapeat sokkelot jää puhdistamatta.
Tecnovap höyrytekniikka - ihanteellista syväpuhdistusta,
ei pelkkää pintasiivousta.
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Evo 304 D

July 6 bar letku ja July 6 bar tarvikkeet (vain höyry)
July 6 bar
1.

Höyryletku 3m art.no.13213V1

July 6 bar tarvikkeet (art. nr. KJG000V1)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pidennysputki 415 mm art.no.12030GV1
Kolmikulmainen harja 130 mm art.no.120500V1
Ikkunakaavin 240 mm art.no.120600V1
Suorakaiteenmuotoinen harja 300mm art.no.120400V1
Höyrykeihäs 270 mm art.no.120730V1
Pussi erilaisia suuttimia art.no.12071020:
- 1st nylonharja halk. 60 mm art.no.120718*
- 1st viemärin höyrytys suulake halk. 60 mm art.no.120721*
- 1st harja halk. 28 mm messinkiä art.no.120717*
- 1st harja halk. 28 mm nylon art.no.120717*
- 1st höyrykaavin art.no.120723*
- 1st trasseli ruostumatonta terästä art.no.120712*
- 1st harja halk. 28mm ruostuma tonta terästä art.no. 120709*
- 1st kolmikulmainen harja nylon art.no.120713*

Myydään myös 10kpl pusseissa
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Vaihtoehtoja
Koneen mukana toimitetaan
1 kpl numeroita 1, 3-7 ja
2 kpl numeroita 2
Tekniset tiedot
Höyrykattila

Vailinnan mukaan konetta voi täydeäntää eri tarvikkailla työn
helpottamiseksi ja käyttötarkoituksien laajentamiseksi. Katso erillinen
lehtinen kaikista tarvikkeista, joita Evo 304 D:en on.
Jätevesiastia (litraa)

-

Ruostumaton teräs AISI304

Höyryn lämpötila °C

170

(patentointu vaihdettavissa oleva lämpöelementti)

Kemlämpötila °C

90 - 125

Höyryntuotto g/min/kg/h

62 / 3,7

Työskentelypaine bar/psi

8 / 116

Ilmanvirtaus imu m3/h

-

Verkkojännite V, Hz

230, 50-60

Johto verkkovirtaan m

5

Paino kg

16

Päällinen

Rostfritt stål AISI 304 BA

Kokonaisteho (W)

2450

Höyrykattilan teho (W)

2400

Imuteho (W)

-

Höyrykattilan tilavuus (litraa)

1,5

Vesitankin tilavuus (litraa)

3

Kem (litraa)

1

Tecnovap
Tecnovapin tuotteita löytyy 60 maasta ja niitä käytetään maailmanlaajuisissa
yrityksissä kuten Nestle, Pizza Hut, Hilton Hotels, Hyatt Corporation ja
GlaxoSmithKline. Ruotsissa niitä käyttävät mm Scandic Hotels, ISS Sverige Ab,
SJ, Viking Line, Kraft Foods, Fazer och Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Suomessa Sol, Fazer, ISS, Vaasan Oy

Tecnovap Scandinavia Ab
Puhdistus Tekniikka TJ Oy
Iltaruskontie 19, 67900 KOKKOLA
Puh. 040 5029303
s.posti: jussi.kurikkala@gmail.com

Varauma koskee virheitä ja puutteita ylläolevissa tiedoissa kuten muutoksia tuotemääritemissä..
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Tecnovapilla on monivuotinen kokemus höyrypesurien tuotekehittelyssä
ja valmistuksessa ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tecnovapin laajan
höyrypesuri tietämyksen ansiosta sekä koneet että varusteet pystyvät
vastaamaan käyttökohteen erityisvaatimuksiin. Kaikki tuotekehittely ja
valmistus tapahtuu Italiassa Tecnovapin omissa laitoksissa.

