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DEZYNFEKCJA,
SANIFIKACJA,
NEUTRALIZACJA
NIEPRZYJEMNYCH
ZAPACHÓW
Gama produktów SANI-SYSTEM wykorzystuje
nową technologię PNR Italia zaprojektowaną
specjalnie z myślą o kontroli i zwiększeniu
bezpieczeństwa środowiska i powierzchni.

SANI-MOVE to nowy system PNR Italia przeznaczony do praktycznej i prostej
dezynfekcji biur, sklepów oraz małych i średnich pomieszczeń. W zależności od
rodzaju środowiska możliwe jest dostosowanie ciśnienia stężenia procentowego
rozpylonej cieczy w celu spełnienia różnych potrzeb higienicznych, bez
pozostawiania resztek na przedmiotach i tkaninach. SANI-MOVE to łatwy w
transporcie i w obsłudze wózek, zbudowany w całości ze stali nierdzewnej.
Zbiornik ze stali ma pojemność 9 litrów na płyn dezynfekujący (płyn nie wchodzi
w skład zestawu). Wbudowana sprężarka zapewnia stałe ciśnienie robocze do
ciągłego użytkowania. Ultradźwiękowy system atomizacji łączy zbiornik z
pistoletem, co pozwala uzyskać krople o wielkości kilku mikronów, idealne do
powszechnego

i

równomiernego

rozprowadzania

cieczy

odkażającej.

Kompaktowa i mobilna konstrukcja sprawia, że SANI-MOVE jest szczególnie
wygodnym, wydajnym i funkcjonalnym produktem. Po załadowaniu zbiornika
płynem urządzenie wystarczy podłączyć do zasilania i jest ono gotowe do
użycia.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI.

UWAGA: Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta płynu do dezynfekcji.
PNR Italia S.r.l. i nie dostarcza cieczy do uzupełnienia systemu SANI-MOVE i nie
ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowanej cieczy / roztworu.

SANI-MOVE
OPIS
WAGA BEZ ŚRODKA: 15 kg
WAGA PRZY OBCIĄŻENIU: 24 kg
WYSOKOŚĆ WÓZKA: 850 mm
SZEROKOŚĆ: 520 mm
GŁĘBOKOŚĆ: 450 mm
ZBIORNIK
Pojemność 9 litrów
DYSZA ROZPYLAJĄCA
Atomizer ultradźwiękowy
KOMPRESOR
WYDAJNOŚĆ: 180 l/min
ZBIORNIK: 6 litrów
MOC: 1kW
ZASILANIE: 220V 50Hz
ZALECANA CIECZ
Płyn dezynfekujący według wyboru
PARAMETRY
CIŚNIENIE POWIETRZA: od 1 do 2 bar
ZUŻYCIE POWIETRZA: 2.7 Nm3/h
CIŚNIENIE CIECZY: do 0.1 do 0.5 bar
ZUŻYCIE CIECZY: 0.18 litra/min

Na życzenie można dostarczyć SANI-MOVE
z metalową osłoną przednią
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