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CyClean™ Érintésmentes ívpálya tisztító rendszer
Termék kód: CyClean
Meech CyClean™ rendszere az egyre szélesebb körben használt
kisméretű, nagy hatékonyságú, érintésmentes ívpálya tisztító
rendszerek iránt mutatott igényre válaszolva fejlesztette ki Meech.
Meech CyClean rendszerének tisztító hetékonyságát sikeresen
optimalizálta, így 1 mikron nagyság alá szorította a felületi
szennyeződést. CyClean rendszere három fő részből áll: egy
tisztító fejből, aktív sztatikus feltöltődés kezelésből illetve egy
levegőkezelő egységből (Air Handling Unit) (AHU)

Jellemzők

Előnyök

Érintésmentes tisztítás

A felületi sérülés kizárása. Az ívpálya érintetlen marad.

Kis méret

Flexibilis elhelyezés és könnyű üzembe helyezés.

Integrált sztatikus feltöltődés kezelés

Sztatikus feltöltődés semlegesítése a tisztítás hatékonyságának
optimalizálása, illetve az ismételt szennyeződés megelőzése
érdekében.

Egyedülálló „fix csatlakozási” rendszer

Rögzített tisztító fej, így az elszívó csatlakoztatása egyszerű üzembe
helyezést garantál.

Levegő egyensúly

A fúvó illetve vákuum levegőáramlás tökéletes kezelését garantálja

Automatikus levegőáramlás beállítás

Minimalizálja a kezelői igazításokat.

Kagylóforma

Az ívpálya könnyű beállítása

Csendes működés

Zárthelyeken alkalmazható, zajjal kapcsolatos egészségügyi
vonatkozás nem merül fel

Műszaki Jellemzők
Maximum ívsebesség

600 m/min

Maximum ívszélesség

2000mm

Csatlakozás

Fix pozíció 6 x 40mm Ø OD

Sztatikus feltöltődés kezelés (aktív)

4 x 914 AC rúd, 110/240V AC, 50/60Hz

Öntvény

4 x M8 x 16mm lyukak
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Sztenderd

nyitás manuális

Opcionális

pneumatikus nyitás
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