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Pro hladký průběh čištění je nezbytné odsávání
otryskaných nečistot. Ideální způsob je využít podnikovou
ventilaci s výkonnými ventilátory a filtry. Není však problém
využít náš výkonný odsávací systém, který se připojí na
čištěné potrubí a dosahuje kvality filtrace až HEPA 13.

Odsávání

Zařízení vyvinuté pro čištění průmyslových odtahů
a klimatizací. Díky unikátní konstrukci dokáže projet
a vyčistit zatáčky až 70°, potrubí s odbočkami, různé
průměry kruhového či obdélníkového tvaru.
Rychlost pojezdu i rychlost otáčení trysky lze
regulovat a díky integrovanému LED osvětlení lze
snadno kontrolovat kvalitu práce i stav potrubí.
Robot C-REX je schopen čistit potrubí od 300 do
850 mm.

Řídíme se etickým kodexem NADCA
a naše služby odpovídají skutečným

potřebám zákazníka.

využívá výjimečné vlastnosti CO v pevném stavu.

- Pevné částice CO jsou v trysce
urychleny na nadzvukovou rychlost a tím dostávají vysokou
kinetickou energii.

- Suchý led má teplotu -78,5 C.
Při tryskání prudce podchlazuje povrch a nečistota díky
tomu křehne.

- Při dopadu na povrch suchý led
intenzivně sublimuje a tlaková vlna odtrhává narušené
nečistoty.

- Díky nízkému stupni tvrdosti
suchého ledu (číslo 2 na stupnici tvrdosti) tryskání nijak
nepoškozuje čištěný povrch.

- CO řadíme do skupiny inertních
plynů a nereaguje s povrchem materiálů.
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KINETICKÁ ENERGIE

TEPLOTNÍ ŠOK

PRUDKÁ SUBLIMACE

NEABRAZIVNÍ METODA

NEREAKTIVNÍ PLYN
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Technologie suchého ledu

inspekční kamera

Proč čistit
Čistota ovzduš je jedn m z 5 z kladn ch faktorů, které
ovlivňují zdraví člověka.

- pokud se ventilace a klimatizace
pravidelně neudržují, vzniká velké nebezpečí zahoření
a požáru nejen potrubí. Proto je potřeba pravidelně
potrubí kontrolovat a čistit.

- každé zvýšení vrstvy
nečistoty snižuje výkon ventilace. Vyčištění bez
demontáže je zpravidla levnější než kompletní výměna
potrubí.

- kvůli stálé teplotě a zvýšené
vlhkosti v klimatizačních systémech dochází ke
zvýšenému výskytu a volnému růstu plísní a bakterií,
které snadno ohrožují kancelářské a výrobní prostory.
Nečistoty mohou být příčinou vyššího výskytu alergií
a nemocí.
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POŽÁRNÍ RIZIKO

VÝKONNOST KLIMATIZACE

HYGIENICKÉ RIZIKO

cyklonventilátor filtr

Čištění za provozu
Díky pokročilé technologií čištění a odsávání
jsme schopni velkou část průmyslových
odtahů čistit za provozu, během výroby
v hale. Dokážeme tak radikálně snížit čas
odstávek.
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