
STACJA GŁÓWNA 
CENTRALNEGO SYSTEMU MYCIA

MARKA DLA PROFESJONALISTÓW

Mikroprocesorowe sterowanie

Automatyczne zabezpieczenia stacji

Zabezpieczenie rurociągu

Niezawodność



Zasilanie elektryczne 3 x 400V/50 Hz 
Moc silnika 3 kW 
Podłączenie wody 1” 
Min. zasilanie wodą 3 m³ 
Min. ciśnienie wody na wejściu 1,5 bara 
Max. temperatura wody na wejściu 70 ºC 
Wydajność stacji 8-100 l/min 
Max. ciśnienie na wyjściu pompy 25 barów 
Max. ilość jednocześnie pracujących satelit 4 szt. 
Wymiary urządzenia 1500 x 700 x 400 mm 
Waga urządzenia 103 kg 

DANE URZĄDZENIA: STACJA TYP KS-25/36-2*

Zasilanie elektryczne 3x400v/50 Hz 
Moc silnika 5,5 kW 
Podłączenie wody 1¼” 
Min. zasilanie wodą 6 m³ 
Min. ciśnienie wody na wejściu 1,5 bara 
Max. temperatura wody na wejściu 70 °C 
Wydajność stacji 8-100 l/min 
Max. ciśnienie na wyjściu pompy 25 barów 
Max. ilość jednocześnie pracujących satelit 4 szt. 
Wymiary urządzenia 1870x700x400 mm 
Waga urządzenia 130 kg 

DANE URZĄDZENIA: STACJA TYP KS-32/32-4*

Zasilanie elektryczne 3x400v/50hz 
Moc silnika 7,5kw 
Podłączenie wody 1½” 
Min. zasilanie wodą 9m³ 
Min. ciśnienie wody na wejściu 1,5 bara 
Max. temperatura wody na wejściu 70°c 
Wydajność stacji 8-100 l/min 
Max. ciśnienie na wyjściu pompy 25 barów 
Max. ilość jednocześnie pracujących satelit 6szt. 
Wymiary urządzenia 1700x700x400 mm 
Waga urządzenia 153 kg 

DANE URZĄDZENIA: STACJA TYP KS-40/20-6*

* możliwość doposażenia stacji głównej w stację satelitarną



Zasilanie elektryczne 3 x 400V/50HZ 
Moc silnika 7,5 kW 
Podłączenie wody 1½” 
Min. zasilanie wodą 12 m³ 
Min. ciśnienie wody na wejściu 1,5 bara 
Max. temperatura wody na wejściu 70 °C 
Wydajność stacji 8-100 l/min 
Max. ciśnienie na wyjściu pompy 25 barów 
Max. ilość jednocześnie pracujących satelit 6 szt. 
Wymiary urządzenia 1800 x 700 x 400 mm 
Waga urządzenia 153 kg

DANE URZĄDZENIA: STACJA TYP KS-40/22-8*

Zasilanie elektryczne 3 x 400V/50 Hz
Moc silnika 2 x 5,5 kW
Podłączenie wody 1½”
Min. zasilanie wodą 12 m³ 
Min. ciśnienie wody na wejściu 1,5 bara
Max. temperatura wody na wejściu 70 °C
Wydajność stacji 8-200 l/min
Max. ciśnienie na wyjściu pompy 25 barów
Max. ilość jednocześnie pracujących satelit 8 szt.
Wymiary urządzenia 1870 x 1500 x 300 mm
Waga urządzenia 210 kg

DANE URZĄDZENIA: STACJA TYP KS-32/32/T-8

Zasilanie elektryczne 3 x 400V/50 Hz
Moc silnika 2 x 7,5 kW
Podłączenie wody 2”
Min. zasilanie wodą 24 m³ 
Min. ciśnienie wody na wejściu 1,5 bara
Max. temperatura wody na wejściu 70 °C
Wydajność stacji 8-400 l/min
Max. ciśnienie na wyjściu pompy 25 barów
Max. ilość jednocześnie pracujących satelit 16 szt.
Wymiary urządzenia 1700 x 700 x 400 mm
Waga urządzenia 250 kg

DANE URZĄDZENIA: STACJA TYP KS-40/22/T-16

* możliwość doposażenia stacji głównej w stację satelitarną
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STACJA GŁÓWNA CENTRALNEGO SYSTEMU MYCIA

Stacja główna jest jednostką podnoszącą ciśnienie wody. Woda ta jest przetłaczana 
systemem rur do poszczególnych punktów satelitarnych, wykorzystywanych w 
procesie mycia i dezynfekcji w systemie pianowym, przy zastosowaniu średniego 
ciśnienia wody. 
Urządzenie produkowane jest w obudowie lub bez, w zależności od miejsca 
zamontowania. Stacje typu KS-32/32/T-8 i KS-40/22/T-16 produkowane są 
wyłącznie bez obudowy.

Stacja główna sterowana jest układem mikroprocesorowym, uruchamiającym ją 
automatycznie po wyczuciu przepływu wody. Po stronie wlotu system chroniony 
jest przed suchobiegiem, powodowanym przez niskie ciśnienie na wejściu. Jeśli 
spada ono poniżej 1,5 bara, jednostka jest zatrzymywana. Pompa jest zabezpieczona 
czujnikiem temperatury przed przepływem wody o zbyt wysokiej temperaturze i po 
przekroczeniu zadanych parametrów jest wyłączana. 

Do procesów mycia pompa musi być zasilona wodą o żądanej temperaturze, gdyż 
urządzenie nie podgrzewa wody.


