
Ottimo Industry Medium 
URZĄDZENIE  PAROWE

• Ciągłe wytwarzanie pary (bez przerw na nagrzewanie wody 
w bojlerze)

• Ciśnienie pary: 10 bar
• Zastosowanie zasilenia 440V zapobiega spadkowi ciśnienia pary 
• Wskaźnik ciśnienia
• Możliwość wzmocnienia działania pary detergentem
• Funkcja odkurzania
• Wydajność przemysłowa (duże powierzchnie) 
• Bojler grzewczy ze stali nierdzewnej
• Funkcja czyszczenia mopem
• Sterowanie funkcjami w uchwycie węża
• Bogaty zestaw akcesoriów dodatkowych
• Funkcja spłukiwania gorąca wodą
• Możliwość sprawdzania czasu pracy
• Czterostopniowa regulacja wilgotności pary 
• Czterostopniowa regulacja ilości podawanego detergentu
• Proste wyjmowanie zbiornika na brudną wodę
• Elektroniczny sterownik z procesorem
• Możliwość mycia i osuszania w jednym cyklu (bez potrzeby 

uprzedniego zamiatania lub odkurzania) 
• Wytwarzanie dużej ilości pary, w pracy ciągłej (stałe czyszczenie 

i dezynfekcja przesuwających się taśm linii produkcyjnych)
• Wyjątkowo skuteczna ciągłość pracy przy zachowaniu wysokich 

parametrów.
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Pojemność zbiornika detergentu: 2 x 5 l

Podawana ilość detergentu: 4 poziomy regulowane 
elektronicznie

Ciśnienie: 10 bar

Zasilanie: 400 V ~ 50 Hz

Łączny pobór mocy: 18.000 Watt

Materiał bojlera: Stal nierdzewna

Pojemność bojlera: 9 l

Pojemność zbiornika zasobniko-
wego:

40 l

Wytwarzanie pary: Funkcja spłukiwania gorą-
cą wodą

Temp. pary w bojlerze: 180°C

Poziom alarmowy wody: sygnalizacja dźwiękowa i 
wizualna

Sygnalizacja gotowości do pracy: wizualna na pulpicie

Niskie napięcie w uchwycie: tak

Czas podgrzewania: 5 min

Przewód zasilający: 10 m

Wymiary dł. x szer. x wys.: 104 x 70 x 110 cm

Waga netto: 88 kg

Moc ssąca: 1200 W

Sterowanie funkcjami w uchwycie 
węża:

para / detergent / ssanie

Pojemność zbiornika wody brud-
nej:

20 l

Obudowa: Stal nierdzewna

Regulacja strumienia: manualna

Max. wydajność pary suchej – I 
stopień:

26,4 kg / godzinę

Max. wydajność pary mokrejW – II 
stopień:

36 kg / godzinę
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Chcesz zapytać czy nasze urządzenie może pomóc w Twoim problemie? 

Chętnie porozmawiamy! Przeprowadzimy pokaz skuteczności urządzenia!

email: biuro@ewart24.pl    telefon: 33 307 04 47   telefon: +48 607 577 566

www.ewart24.pl

OTTIMO INDUSTRY MEDIUM - to parownica stworzona przez profesjonalistów dla klienta przemysłowego. Urzą-

dzenie wykorzystuje naturalną moc sprężonej pary wodnej, dodatkowo wzmocnionej biodegradowalnym prepara-

tem w funkcji detergentu. Zalety tego modelu to przede wszystkim: duża moc i wydajność oraz najwyższej jakości 

komponenty i wykonanie. W naszej wytwornicy pary zastosowaliśmy nowoczesną technologię dwóch wymiennych 

zbiorników na detergent i trzeciego na wodę. Umożliwia to pracę bez przerwy przez długi czas i szybką wymianę 

detergentu na inny. Pusty zbiornik na wodę można napełniać w trakcie pracy urządzenia, nie wyłączając go z prądu. 

Istnieje możliwość podłączenia wytwornicy pary do stałego dopływu wody.

Informacje

Chcesz otrzymać ofertę a nie masz 
czasu pisać ani dzwonić ? Zeskanuj 

kod poniżej.

* akcesoria standardowe są wliczone do ceny urządzenia

Akcesoria standardowe 01- Wąż ssąco-parowy (para/detergent) 4 m
02 - Szczotka podłogowa długość 30 cm
03 - Nakładka do szczotki  z listwą plastikową 30 cm
04 - Nakładka do szczotki  z listwą gumową 30 cm
05 - Wąż parowy z pistoletem i wymienną dyszą 
(para) 6 m
06 - Listwa ściągająco-ssąca długość 30 cm
07 - Rura przedłużająca (para/ssanie) 25 cm
08 - Ssawka pionowa
09 - Rękawice ochronne
10 - Złączka do szczotek
11 - Szczotka podłogowa (para/ssanie) 50 cm
12 - Nakładka do szczotki z listwą plastikową 50 cm
13 - Nakładka do szczotki z listwą gumową 50 cm
14 - Okulary ochronne
15 - Końcówka pięcioszczotkowa
16 - Lanca 2 cm
17 - Ssawka pozioma
18 - Szczotka trójkątna z włosiem twardym
19 - Rura przedłużająca (para/ssanie) 50 cm
20 - Szczotka 60 mm  z włosiem poliestrowym
21 - Szczotka 60 mm z włosiem stalowym
22 - Szczotka 60 mm  z włosiem mosiężnym
23 - Szczotka 55 mm z włosiem twardym
24 - Szczotka 29 mm z włosiem mosięznym
25 - Szczotka 38 mm z włosiem stalowym
26 - Szczotka 38 mm z włosiem poliestrowym
27 - Szczotka 38 mm z włosiem mosiężnym
28 - Szczotka 29 mm z włosiem poliestrowym
29 - Szczotka 29 mm z włosiem stalowym
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Akcesoria dodatkowe
01 - NW3019 Ściereczka z mikrofibry wymiary 32 x 32 cm
02 - NW3026 Ściereczka z mikrofibry  wymiary 50 x 60 cm
03 - ET 6307.10.0000 Ściereczka z mikrofibry do szyb 40 x 40 cm
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