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Clãtire
- clãtire economicã cu consum minim de apã rece sau caldã din
reþeaua beneficiarului
- clãtire economicã cu consum minim de apã din reþeaua
beneficiarului, cu sistem de preparare integrat, cu încãlzire electricã
sau cu schimbãtor de cãldurã (unitate separatã)
Pentru instalaþiile de curãþare la rece vã rugãm sã ne contactaþi
pentru consiliere.
Suflare cu aer rece
Suflă pe produsul de spãlat aer comprimat printr-un sistem uni- sau
tridimensional de þevi cu duze pentru îndepărtarea lichidului din
cavităŃi.
Uscare
se face cu un ventilator cu aer cald
Modulele de uscare au, în funcþie de aplicaþie, o putere de 4 pânã
al 10kW ºi, la nevoie, pot fi dublate sau triplate.
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Accesorii

Transportul produsului de spãlat
CãruŃ de lucru deplasabil cu coº detaºabil
foloseºte pentru încãrcarea pe ºarje a instalaþiei de curãþat ºi permite
o încãrcare flexibilã, indiferent de amplasare, a coºului de
spãlare,înafara maºinii

Izolaþie
cu Armaflex / vatã mineralã / oþel INOX.
La utilizarea instalaþiilor în domeniul temperaturilor ridicate este
necesarã în multe cazuri o izolaþie.
Coºuri pentru piese mici
Coºurile pentru piese mici cu diferite dimensiuni de gabarit ºi ale ochiurilor
permit încãrcarea coºurilor de spãlat ºi cu piese mici.

de serie - fără cost suplimentar
livrabil - cu cost suplimentar
nu este livrabil

Tehnologie de curăŃare din oŃel inoxidabil
Georg Render GmbH
Sölterstr. 31 ■ 32107 Bad Salzuflen ■ Tel. 0 52 08.65 95 Fax 0 52 08.65 70
info@render-gmbh.de ■ www.render-gmbh.de

Reprezentată de

MB TRADING

Bd. CetăŃii 64 ■ RO-300626 Timişoara ■ Tel. +40 256 200655 Fax +40 256 200675
info@mbtrading.ro ■ www.mbtrading.ro

Accesorii ■ Tehnologie de curãþare din oþel inoxidabil
Acþionarea coºului de curãþare

Prelungirea timpului de utilizare / sisteme de preparare
cald

O turaþie joasã ºi constantã este o condiþie importantã pentru un bun rezultat al
spãlãrii!
Acþionare standard (fãrã imagine)
roteºte coºul deasupra sistemului de þevi cu duze ale pompei de spãlare fãrã
compensarea dezechilibrului. Aceastã acþionare nu are reglare.
ALTERNATIVÃ:
Acþionare hidraulicã cu reglaj electronic pentru coºul de spãlare*
a coºului de spãlare - indiferent de greutatea de încãrcare ºi poziþionarea
produsului de spãlat
ALTERNATIVÃ:
Acþionare directã pentru coºul de spãlare
garanteazã o rotire uniformã cu ajutorul unui reductor printr-o roatã dinþatã din
oþel INOX. Acest tip de acþionare este preferabil tipului hidraulic pentru anumite
aplicaþii, ca de ex. instalaþii cu clãtire ºi uscare.

Aerisire
Deschidere de aerisire (fãrã imagine)
Deschiderea de aerisire din capac asigurã o egalizare atmosfericã.
Absorbþia vaporilor
În timpul curãþãrii îndepãrteazã vaporii formaþi în interiorul utilajului printr-un
ventilator.
Absorbþie (lateralã) cu/fãrã ventilator
Îndepãrteazã vaporii de solvent formaþi în interiorul utilajului printr-un profil
sudat ºi îi dirijeazã în jos.
Condensator de vapori
Ca o completare la absorbþia de vapori. Condenseazã vaporii extraºi ºi
dirijeazã condensul înapoi în instalaþie sau îi colecteazã într-un rezervor
separat pentru reutilizare.

Reglarea nivelului
Control de nivel*
Supravegheazã printr-o sondã nivelul lichidului din cuva instalaþiei de
curãþare. Dacã nivelul scade sub minim se opreºte utilajul.
Completarea automatã a nivelului de umplere
Umple automat cuva instalaþiei de curãþare la nivelul necesar ºi poarte fi
combinat cu un sistem de dozare pentru completarea ºi a detergentului.

Interblocarea capacului*
Îndepãrteazã vaporii de solvent formaþi în interiorul utilajului printr-un profil
sudat ºi îi dirijeazã în jos.
Ceas temporizator sãptãmânal (fãrã imagine)
Comandã prin echipamentul electronic al utilajului desfãºurarea diverselor
funcþii, ca de ex. pornirea ºi oprirea automatã a încãlzirii bãii sau a
colectãrii uleiului separat la suprafaþã.

* Necesarã la anumite tipuri de instalaþii ºi configurãri pentru certificare CE.
de serie - fără cost suplimentar
livrabil - cu cost suplimentar
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Pentru a prelungi timpul dintre înlocuirile mediului de curãþare utilizat se pot
adapta sau integra în instalaþiile noastre diverse sisteme de reciclare.
Robinet de scurgere a uleiului
Scurgere simplã, manualã, de la suprafaþa bãii printr-un robinet, pentru a
îndepãrta grãsimile/uleiurile care plutesc.
ALTERNATIVÃ:
Separator pentru pelicula de ulei (integrat în instalaþie)
Extragere dupã oprire din mediul rãcit grãsimile/uleiurile care plutesc la
suprafaþa bãii. Comanda se face automat printr-un temporizator sãptãmânal sau
prin echipamentul electronic de comandã al utilajului.
ALTERNATIVÃ:
Separator de faze cu plãci / separator prin coalescenþã (unitate
separatã)
Separã grãsimile/uleiurile dispersate în lichidul de spãlare cald din circuit în
timpul funcþionãrii instalaþiei.

Filtru de particule/ºpan cu capac pe baie* (integrat în instalaþie)
Filtrazã prin cãdere grosier impuritãþi / resturi dure / ºpan pe returul mediului de
curãþare, de ex. filtrare prin oalã, plãci, jgheab.
Instalaþie de filtrare cu coº (unitate separatã)
Filtreazã sub presiune în circuitul principal întregul mediu dirijat cãtre sistemul de
duze ºi îndepãrteazã impuritãþi / resturi dure / particule pânã la 5µ printr-un coº
de filtrare interschimbabil.
Instalaþie de filtrare cu bandã (unitate separatã)
Filtreazã prin cãdere mediul de curãþare , în circuitul principal sau secundar,
printr-o bandã de filtrare impuritãþi cum ar fi resturi dure / particule / ºpan.

Eliminare noroi / detensionare finã (unitate separatã)
Filtreazã zilnic sau sãptãmânal, în timpul transvazãrii prin pompare, întregul
conþinut al bãii de spãlare într-un rezervor separat suplimentar (inclusiv clãtirea
fundului bãii) cu retur automat. Prin instalarea unui corp filtrant în interiorul
elementului scump de filtrare (hârtie, material poros, sitã de oþel INOX) se
îndepãrteazã toate impuritãþile pânã la 10µ din mediul de curãþare. Acest
proces se poate efectua numai în timpul staþionãrii instalaþiei de curãþare.
Comanda se face automat printr-un temporizator sãptãmânal sau prin
echipamentul electronic de comandã al utilajului.

Micro-filtrare / ultra-filtrare (unitate separatã)
Separã la intervale prestabilite prin procedeu mecanic cu module ceramice
uleiurile emulsionate din mediul de spãlare (separarea emulsiilor). Procedura
prelungeºte durata de utilizare a bãilor de spãlare, reduce consumul de apã ºi
mãreºte disponibilitatea instalaþiei. Aceastã procedurã poate fi aplicatã atât în
timpul funcþionãrii, cât ºi în timpul staþionãrii instalaþiei de curãþare.

Golire / curãþare instalaþie
Robinet de golire la fundul cuvei
Pentru golirea instalaþiei printr-un robinet. Curãþarea fundului cuvei se face, în
acest caz, manual.
Instalaþie de golire prin pompare/clãtirea fundului cuvei
fãrã/cu robinet
Permite o golire simplã ºi curatã cu clãtire/curãþare automatã simultanã a
fundului cuvei (îndepãrtarea sedimentelor) fãrã consum suplimentar de lichid
ºi fãrã alt efort manual.
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