
   Innowacyjne rozwiązanie dozowania dwóch środków chemicznych w tym samym czasie   

   Skrócenie czasu mycia i oszczędność wody   

   Nowoczesna i zwarta obudowa (stal kwasoodporna)   

   Łatwa obsługa i konserwacja   

   Długi okres użytkowania   

Marka dla profesjonalistów

MULTISYSTEM
terMinal stacjonarny



terMinal stacjonarny  MULTISYSTEM 
Terminal stacjonarny przeznaczony jest do stosowania dwóch środków podczas jednej operacji 
mycie/dezynfekcja. Specjalna konstrukcja pozwala na precyzyjne dozowanie dwóch preparatów 
w tym samym czasie. Takie rozwiązanie dozowania ma wpływ na skrócenie czasu mycia 
i oszczędność wody wynikającą z pominięcia jednego procesu płukania. 

Funkcje urządzenia: płukanie wodą, mycie/dezynfekcja pianą. Nowoczesna i zwarta obudowa 
wykonana jest w całości ze stali kwasoodpornej. Łatwa obsługa i konserwacja gwarantują długie 
użytkowanie. Cała armatura urządzenia znajduje się za obudową na stałe skręconą z podstawą.

Preparaty myjący i dezynfekcyjny umieszczone są pod satelitą. Odpowiednią dawkę każdego 
ze środków dozuje tzw. Inżektor, zawierający specjalny zawór dozujący. Przepływająca przez 
blok satelity woda wytwarza podciśnienie, które zasysa dozowane preparaty. Satelita zasilany 
jest wodą o ciśnieniu 16-22 barów, doprowadzaną poprzez rurociąg ze stacji pomp typu KS, 
natomiast sprężone powietrze - z instalacji klienta. Specjalna budowa armatury wewnętrznej 
pozwala na oszczędność wody podczas procesów mycia i płukania. Zastosowane rozwiązania 
konstrukcyjne wymuszają na operatorze używanie właściwych końcówek zalecanych do 
poszczególnych etapów mycia. 

Jako wyposażenie do Terminala Multisystem proponujemy:

	Lanca pianowa 250 mm

	Lanca wodna 250  mm

	Wąż z przyłączem lancy 25 mb

	Wieszak na wąż i lance

	Wieszak na kanister
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dane Urządzenia:

WYDATEK WODY PODCZAS PŁUKANIA 25 litrów/min
WYDATEK WODY PODCZAS PIANOWANIA 14 - 16 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 CHEMICZNYCH 0 – 8%


