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Zasilanie środkami myjącymi bezpośrednio z centralnego magazynu

Mycie pianowe, dezynfekcja i płukanie w jednym urządzeniu

Sterowanie z pulpitu operatorskiego

Wybór stężenia przez dozorującego (możliwość plombowania zaworu)

Automatyczne przepłukiwanie terminala

Intuicyjna obsługa

Bezpieczeństwo

SECURA III
TERMINAL STACJONARNY



Terminal stacjonarny Secura III przeznaczony jest do zasilania środkami 
myjącymi w postaci koncentratu pompowanego z centralnego magazynu 
rurociągiem do terminala. Możliwy jest wybór następujących funkcji: płukanie 
wodą, mycie pianą aktywną i dezynfekcja. Wybór funkcji odbywa się na panelu 
operatorskim poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Nowoczesna 
i zwarta obudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej oraz łatwa obsługa 
i konserwacja gwarantują długie użytkowanie. Preparat myjący i dezynfekcyjny 
jest dostarczany do terminala jako koncentrat rurociągiem. Pompowanie 
koncentratu rozpoczyna się po wybraniu na  panelu operatorskim odpowiedniej 
funkcji. Za dostarczenie środka myjącego i dezynfekcyjnego odpowiada centrala 
pompująca. Odpowiednią dawkę tego środka dozuje tzw. injektor zawierający 
specjalny zawór dozujący. Woda pod ciśnieniem 16 – 25 bar doprowadzana jest 
do satelity ze stacji pomp typu KS, natomiast sprężone powietrze - z instalacji 
klienta. Specjalna  konstrukcja armatury wewnętrznej powoduje przepłukiwanie 
układu zasysania środka myjącego za każdym razem po zmianie funkcji na 
panelu, co daje gwarancję właściwej pracy injektora. System odpowiadający 
za  zmianę trybu pracy uniemożliwia błąd operatora polegający na zmieszaniu 
dwóch różnych środków myjących. Jako wyposażenie do terminala Secura III 
proponujemy :

Lanca pianowa 220 mm

Lanca wodna 220 mm

Wąż z przyłączem lancy 25 mb

Wieszak na wąż i lance

Automatyczny zwijacz węża

Wydatek wody podczas płukania 25 - 40 litrów/min.
Wydatek wody podczas pianowania 8 - 10 litrów/min
Maksymalna temperatura wody 60ºC
Ciśnienie wody 18 - 25 barów
Wydatek powietrza 200 litrów/min.
Maksymalne ciśnienie powietrza 8 barów
Nominalne ciśnienie powietrza 5 barów
Zakres regulacji stężeń środków chem. 0 – 8%
Wymiary urządzenia 500 x 450 x 170 mm
Waga urządzenia 19,50 kg
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