SMARTFOAM
SMARTFOAM
Central de limpeza para a projecção em forma de espuma de
produto químico diluído com água.
As funções que realiza a central
enxaguamento e aplicação de espuma.

de

espuma

são

Compõe-se de um sistema anti-retorno de produto à rede,
que em função do limitador instalado proporciona a
concentração desejada de produto químico.
Sobre a protecção de PVC branca, o equipamento incorpora
um suporte para enrolar a mangueira de limpeza.
Instala-se na parede através de parafusos de fixação e
apenas requer uma saída de água de rede.
Recomenda-se que a pressão de entrada no equipamento
seja estável para garantir que a concentração de produto
seja sempre a mesma.
Apto para ser utilizado com água quente (até 55º C). O
sistema venturi está fabricado em material plástico PVDF
evitando assim ataque do produto químico ao equipamento.
O conjunto do equipamento compõe-se de:
Mangueira apta para indústria alimentar de ∅12x20, com
15m de comprimento e com ligação rápida fêmea para o
booster foam (bico de espuma) por um lado, e por outro
uma rosca fêmea giratória para ligar à central.
 Tubo flexível para ligação à água de rede de 1,5m, rosca
int.½” F-F.
 Redução de ¾” a ½” para ligação à rede.
 Filtro de entrada de água incorporado no equipamento.
 Tubo de aspiração de produto de 1m de comprimento
(medida 8x5 mm).
 Bico Booster Foam (deve-se solicitar à parte) para a
aplicação do produto, com ligação rápida macho à
mangueira de limpeza.
 Pistola de pulverização para enxaguamento, com ligação
rápida macho à mangueira de limpeza.
 Bico para a função de enxaguamento com ligação rápida.
 Saco com:
Tubo de aspiração, limitadores, contrapeso e filtro de
aspiração, 5 parafusos TR 5x40mm, 5 buchas de 7x30
mm, duas juntas de 12x18mm, duas juntas de 15x24mm.
 Manual de instruções.
 Certificados ATS.


DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

SMARTFOAM com mangueira 15m e
pistola de enxaguamento.

9375-110

Bico Booster Foam (não incluído na
central de espuma)

98500-000009

Características gerais












Caixa exterior em PVC
Ligação à rede através de rosca ¾”F ou ½”F
Caudal de enxaguamento de 12L/min a 2,5bar
Caudal de espuma de 8L/min a 2,5 bar
Gama de concentração de 0,3 a 14% a 2,5 bar (realizado
para os produtos Aluvix, Neutrovix e Aseptil. Para outros
produtos consultar)
Pode limpar até 550 m2 com 1 litro de produto
Pressão mínima de entrada de água de 1,5 bar
Pressão máxima de entrada de água de 6 bar
Altura de aspiração de químico máxima de 2m
Temperatura máxima de 55º C.
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