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Oldószer regeneráló berendezések:

A Ciemme több mint 30 éve gyárt oldószer regeneráló és szerszám mosó
berendezéseket. Az elmúlt idő elegendő volt ahhoz, hogy piacvezető
márkává váljon az oldószer regeneráló és szerszám tisztító gyártók
körében. Berendezéseinek használatával költségcsökkenést érhetünk el,
valamint csökkenthető a felhasznált alapanyag okozta környezeti
terhelés.
A felhasználók leggyakrabban használt aceton vissza regenerálására
használják, viszont e-mellett alkalmas más oldószerek visszanyerésére is.
A visszanyert alapanyag újra felhasználható, amivel jelentős összeget
takaríthatunk meg.
A regeneráló gépek duplafalú rozsdamentes tartállyal vannak szerelve,
valamint elektromos fűtőszálakkal és speciális olajos hő közvetítő
közeggel vannak ellátva. A vissza hűtés levegős hőcserélőkkel történik.
A berendezés tisztítása egyszerű, amit a billenthető tartály és a
behelyezhető vegyszerálló zsák is jelentősen megkönnyít. A szükséges
hőmérsékletek beállítását és nyomon követését mérőórák segítik. A
működtetés a kezelőfelületen elhelyezett nyomógombokkal végezhető.
A fenti berendezések között vákuum rendszerrel ellátott berendezések is
elérhetőek.
A berendezések biztonsági túlnyomás lefúvató szelepekkel vannak
ellátva. A berendezések 98/37 CE – 73/23 CEE minősítéseknek is
megfelelnek. ATEX megfelelés.
A Ciemme a folyamatos fejlődés és minőség növelésre törekszik.
UNI EN IS 9001 minőségirányítási tanúsítvány.

Oldószer regeneráló berendezések:

K2 EX típus:
Műszaki adatok:
- Fűtés hőmérséklet [°C]:

50 -170

- Hűtés hőmérséklet [°C]:

20 – 120

- Kibocsátás [l/óra]:

5- 6

- Tartály mérete [l]:

13

- Oldószer mennyiség [l]:

10

- Áram igény [kW, A]:

1,2; 6

- Méretek [cm]:

44 x 60 x 103

- Gép tömege [kg]:

38

K16 EX típus:

Műszaki adatok:
- Fűtés hőmérséklet [°C]:

50 -170

- Hűtés hőmérséklet [°C]:

20 – 120

- Kibocsátás [l/óra]:

5,2 – 7,5

- Tartály mérete [l]:

20

- Oldószer mennyiség [l]:

15

- Áram igény [kW, A]:

1,2; 8

- Méretek [cm]:

51 x 60 x 129

- Gép tömege [kg]:

64

Oldószer regeneráló berendezések:

K16 TUV típus:

J16 típus:

Műszaki adatok:
- Fűtés hőmérséklet [°C]:

50 -170

- Hűtés hőmérséklet [°C]:

20 – 120

- Kibocsátás [l/óra]:

6–8

- Tartály mérete [l]:

24

- Oldószer mennyiség [l]:

18

- Áram igény [kW, A]:

1,6; 8

- Méretek [cm]:

55 x 80 x 113

- Gép tömege [kg]:

85

Műszaki adatok:
- Fűtés hőmérséklet [°C]:

50 -200

- Hűtés hőmérséklet [°C]:

20 – 120

- Kibocsátás [l/óra]:

5,2 – 7,5

- Tartály mérete [l]:

20

- Oldószer mennyiség [l]:

16

- Áram igény [kW, A]: 1,6; 8
- Méretek [cm]:

48 x 77 x 107

- Gép tömege [kg]:

54

Oldószer regeneráló berendezések:

K30 EX típus:
Műszaki adatok:

K30 TUV típus:

- Fűtés hőmérséklet [°C]:

50 -170

- Hűtés hőmérséklet [°C]:

20 – 120

- Kibocsátás [l/óra]:

6–8

- Tartály mérete [l]:

24

- Oldószer mennyiség [l]:

18

- Áram igény [kW, A]:

1,6; 8

- Méretek [cm]:

55 x 80 x 113

- Gép tömege [kg]:

85

Műszaki adatok:
- Fűtés hőmérséklet [°C]:

50 -170

- Hűtés hőmérséklet [°C]:

20 – 120

- Kibocsátás [l/óra]:

6–8

- Tartály mérete [l]:

24

- Oldószer mennyiség [l]:

18

- Áram igény [kW, A]:

1,6; 8

- Méretek [cm]:

55 x 80 x 113

- Gép tömege [kg]:

85

Oldószer regeneráló kiegészítők:

Vegyszerálló zsák:
A desztillációs zsák nagyban segíti az oldószer regeneráló
berendezésben visszamaradt anyagok egyszerű eltávolítását. A
zsákokat különféle méretekben kínáljuk a berendezéstől függően. A
speciális vegyszerálló és hőálló alapanyagnak köszönhetően nyugodtan
alkalmazható a berendezésekben.
Elérhető komplett csomagban, ami 50 darab zsákot tartalmaz, továbbá
darabra is.

TÍPUS SZÁM:
RIDPFBAGSK002
RIDPFBAGSK016
RIDPFBAGSK030
RIDPFBAGSK060

MÉRET
ᴓ 205 mm (350x470 mm)
ᴓ 252 mm (430x550 mm)
ᴓ 300 mm (530x650 mm)
ᴓ 400 mm (660x800 mm)

Eszköz mosó berendezések:
A Ciemme több mint 30 éve gyárt oldószer regeneráló és
szerszám mosó berendezéseket. Berendezéseinek használatával
költségcsökkenést érhetünk el, valamint csökkenthető a
felhasznált alapanyag okozta környezeti terhelés.
A felhasználók leggyakrabban használt aceton vissza
regenerálását végzik, viszont e-mellett alkalmas más oldószerek
visszanyerésére is. Az így kapott alapanyag újra felhasználható,
amivel költség csökkenést érhetünk el.
Duplafalú rozsdamentes tartállyal szerelt, valamint elektromos
fűtőszállal és speciális olajos hő közvetítő közeggel van ellátva.
A vissza hűtés levegős hőcserélővel történik.
A berendezés tisztítása egyszerű, amit a billenthető tartály és a
behelyezhető vegyszerálló zsák is megkönnyít. A szükséges
hőmérsékletek beállítását és nyomon követését mérőórák
segítik. A működtetés a kezelőfelületen elhelyezett
nyomógombokkal végezhető.
A berendezések biztonsági túlnyomás lefúvató szelepekkel
vannak ellátva. A berendezések 98/37 CE – 73/23 CEE
minősítéseknek is megfelelnek. ATEX megfelelés.
A Ciemme a folyamatos fejlődés és minőség növelésre törekszik.
UNI EN IS 9001 minőségirányítási tanúsítvány.

Eszköz mosó berendezések:

LA-RO BRIO típus:
Műszaki adatok:
- Magasság [mm]:

180

- Belső átmérő [mm]:

380

- Tartály méret [l]:

20

- Szivattyú teljesítmény [l/perc]:

24,6

- Méretek [cm]:

ᴓ46x110

- Gép tömege [kg]:

36

LA-RO típus:

Műszaki adatok:
- Magasság [mm]:

320

- Tálca méret [mm]:

ᴓ600, ᴓ800

- Tartály méret [l]:

60

- Szivattyú teljesítmény [l/perc]:

162

- Méretek [cm]:

109x89x108
129x109x108

- Gép tömege [kg]:

120; 170

Eszköz mosó berendezések:
További berendezésekkel kapcsolatos információkért, árajánlat kérésért,
keressenek bennünket bizalommal elérhetőségeinken.

