Sprendimai, pagerinantys patalpų oro kokybę
Lifa Hydmaster su vaizdo kamera
Gaminio kodas: 6420281012648
„Lifa Hydmaster“ - universali mašina ortakius valanti šepečiu su
hidrauline pavara, skirta reikliausioms pramon÷s ir komercin÷ms
valymo programoms, kai reikia didelio galingumo. „Hydmaster“
specialioms funkcijoms įmontuota kamera ir hidraulinis variklis
maitinami vienos faz÷s elektros srove.
• Galingiausia iki šiol ortakių valymo mašina rinkoje;
• Valymo diapazonas -40 m (veleno ilgis);
• Naudojama ortakiuose nuo 20-120 cm (8-52 colio);
• Sukimo momentas 10 Nm ;
• Reguliuojamas šepečių sukimosi greitis 0-800 aps./min
• Pneumatiniai pedalai valdymui ir šepečių sukimosi krypties keitimui;
• Ant ratukų, labai mobili;
• Dirba nuo vienos faz÷s srov÷s (standartinis kištukas).
"Lifa Hydmaster" skirta reiklioms valymo programoms. "Lifa
Hydmaster" veikia sukantis galingam valymo šepečiui, kuris varomas
hidraulikos pagalba. Tai alternatyva didel÷ms, brangioms,
triukšmingoms ir nepatogioms pneumatin÷ms valymo mašinoms.
Mašina veikia nuo vienfaz÷s elektros srov÷s ir žymiai tyliau nei kitos
pneumatin÷s valymo mašinos. "Lifa Hydmaster" pritaikyta ortakiams,
kurių skersmuo 200-1200 mm, jos sukimosi greitis yra reguliuojamas
palaipsniui nuo 0 iki 800 apsukų per min. Mašina naudoja sintetinį ir
ekologiškai saugų tepalą. Lanksti stiklo pluošto žarna pati išsitiesina
ortakiuose. ''Lifa Hydmaster" gali valyti 75 metrų ilgio kanalus (kai
valoma iš vienos angos į dvi puses). "Lifa Hydmaster" yra įdiegta
vaizdo kamera, kuria televizoriaus monitoriuje galima steb÷ti ortakių
būklę ir valymo kokybę, kas padeda kontroliuoti valymo rezultatus.
Monitorius taip pat įgalina apžiūr÷ti galimas kliūtis, automatikos
valdymą bei aparatų darbą. Hydmaster yra gerai pritaikytos daugeliui
panaudojimo sričių. Mašinos pavara tinkama atlikti įvairių rūšių purvo
pašalinimo darbus. Lifa Y-pavara labai galinga ir labai gerai išvalo
sunkiai pasiekiamas ortakių vietas ir kampus. Latakų valymas gali būti
derinamas su asbesto purškalų valymu arba pašalinant klijus iš ortakių
paviršiaus.
"Lifa Hydmaster" - pagrindinis "Lifa Air Ltd" produktas ir yra saugoma
patento.
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Technin÷ specifikacija:
Elektros jungtis:
Dažnis:
Galia:
Srov÷:
Maitinimo laido ilgis:
Maksimali darbin÷ temperatūra:
Pritaikytas hidraulinis sl÷gis:
Maksimalus sukimo momentas:
Šepečių sukimosi greitis:
Sukimosi kontrol÷:
Sukimosi krypties pakeitimas:
Šepečio prijungimas:
Aukštis:
Plotis:
Ilgis:
Valymo ašies ilgis:
Veleno padengimas / konstrukcija:
R÷mas ir rit÷:
Įmontuota vaizdo kamera:
TFT-LCD monitorius:
Aksesuarai:

110 / 230 V, viena faz÷
50 Hz arba 60 Hz
1,1 kW (1,5 AG)
16 A
4 m, 3G 2,5 mm ²
+ 70 ° C (158 F)
100 bar (1450 PSI)
10 Nm
0-800 aps. / min, reguliuojamas greitis
Reguliuojamas greičio valdymas
Naudojant pneumatinių pedalų sistemą
M12
1.290 mm (51 ")
570 mm (23 ")
1.100 mm (44 ")
40 m (130 ft)
Laminuotos PVC apvalkalas / stiklo pluoštas
Cinkuotas plieninis vamzdis. Padengtas ABS
plastiku
Color CMOS kamera, NTSC / PAL
Žr. vartotojo instrukcijas
Vaizdo akiniai - Olympus Eye Trek (Žr. vartotojo
instrukcijas)
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