Technológie a výnimočnosti IPC Gansow Premium Line


Umývacie stroje vyrábane v Nemecku s 3 ročnou garanciou.



Dlhá životnosť použitých komponentov.



Zákaznícka podpora pre špeciálne riešenia. napr.: umývací stroj v kompletnom prevedení „Stainless steel“
1810 DIN 1.4301.



Umývací stroj pre oblasť s výskytom elektrostatického výboja ESD



Umývací stroj pre oblasť s vyšším stupňom hygieny Hospital - HACCP



GWS control – Gansow Water System Management
- zvýšenie produktivity na jedno naplnenie tanku viac ako 50%
- úspora čistej vody a chémie viac ako 50%
- redukuje celkové náklady na údržbu 20%
- variabilné nastavenie objemu vody a chémie v závislosti od požiadavky čistenia
- prednastavené ovládanie min-max.
- automatické dávkovanie vody v závislosti od rýchlosti stroja
- bezpečnostná ochrana elektronických prvkov
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Technológie a výnimočnosti IPC Gansow Premium Line


Vyklápací tank (zásobník čistej a špinavej vody)
- patentový systém tanku umožňujúci lepší prístup pre údržbu,
- dvojbodový vyklápací mechanizmus
- bezproblémové vypúšťanie aj ťažších priemyselných zvyškov po výrobe,
napr. hliníkové špony a iné.
- dostupnejší priestor k batérií v prípade kontroly



Membránový systém
- flexibilná polyuretánová stena v zásobníku
- umožňuje dlhší prevádzkový čas na 1 tankovanie
- membrána sa počas napĺňania presúva aj do priestoru špinavej vody a počas umývania
sa objem špinavej vody dostáva aj do priestoru čistej vody.
- 1,8x násobný väčší objem tanku s porovnaním so typizovaným modelom



SLS control
- samonivelačný mechanizmus pre dokonalé priľnutie kief s podlahou, zabezpečuje
dôkladné čistenie aj v prípade nerovnosti na podlahe



EDD control
- hmotnosť, dizajn a celková konštrukcia lišty z nerezovej ocele 1.4301
- navrhnutá pre čo najúčinnejšie odsávanie aj pri vyšších rýchlostiach stroja
- 4x násobne otočná stieracia lišta



CFS control
- rovnomerné dávkovanie vody po celej ploche čistiacej kefy zlepšuje
rozloženie čistiaceho roztoku medzi kefou a plochou podlahy (zvýšenie
kvality umývania)
- patentovaný usmerňovač detergentu (čistiaceho roztoku) inštalovaný nad
diskovou kefou
- vonkajší obvod kefy obsahuje úzky vymedzený pás na zachytávanie vody v prípade zastavenia stroja a
na udržiavanie vody v priestoroch disku počas rýchlejšieho pohybu



GWS Chemplus +
- inteligentný dávkovací systém na ďalšie zvýšenie úspory čistiacich prostriedkov
- nastaviteľný pomer miešania detergentu na dávkovacom čerpadle v nasledovných pomeroch
1:500 – 1:50 (0,2 - 2%) v prípade použitia vysoko koncentrovaných detergentov.
- odporúčaný do oblastí so zvýšeným stupňom hygieny



Robustná a stabilná konštrukcia
- všetky spojovacie časti a podvozok sú kompletne galvanizované čím sa zabezpečuje
ochrana pred koróziou, vizuálny stav a životnosť



ACX control
- inteligentná jednotka optimalizujúca prevádzkové podmienky ako mäkký štart kief a sacieho
motora, rýchlosť stroja, autostop, regulácia napätia vodného čerpadla a následná spolupráca so
systémom GWS control



Hepa filter
- hepatex filter MDH3A (opcia)
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