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Lassítsa le az áramlást, javítsa a tisztítási teljesítményt, válassza a CDS-t

Manapság egyre inkább igény van a hosszan tartó mélytisztításra, ezért a Comac gépek mechanikai hatása mellett a vegyszer helyes 
adagolása jobb és tartós eredményt tesz lehetővé.

A Comac CDS rendszert teljesen újratervezték, így még megbízhatóbbá válik, sőt, a perisztaltikus szivattyú bevezetésének köszönhetően 
lehetővé válik a vegyszeráramlás optimális szabályozása és szükség esetén a kör karbantartási műveleteinek megkönnyítése.

A víz és a vegyszer összekeveredik a csövekben, mielőtt a kefékre kerül, ez biztosítja az oldat állandó keveredését.

A CDS rendszer fő előnyei a rugalmasság, az alkalmazkodóképesség, a modularitás, a hulladékcsökkentés, a hatékonyság és a biztonság.

Rugalmasság

Padlósúrolók használatakor a különböző tisztítási igényekkel való szembenézés mindennapi rutin. A tartály egyszerű cseréjének 
köszönhetően különböző típusú vegyszereket lehet a helyszínre vinni. Ez lehetővé teszi egy adott termék használatát a kezelendő 
területen, elkerülve a hagyományos gépeknél előforduló pazarlást.

Alkalmazkodóképesség

A 2 gombból álló egyszerű kezelőpanel garantálja a vízáramlás (l/perc) és a vegyszer (a vízhozam százalékos aránya) könnyű 
változtatását. Ezért a megoldás közvetlenül a gép műszerfaláról testreszabható.

Modularitás

Egyes modelleken a CDS készlet a padlósúroló vásárlása után is felszerelhető, egyszerűen módosítsa a programot, és cserélje ki a 
standard oldatadagolót a CDS dobozra.

Pazarlás csökkentés

A Comac a környezetvédelem iránti elkötelezettségére összpontosít. A CDS rendszer nemcsak a vegyi hulladékok elkerülésében segít 
(amely jelentős költségekkel jár), hanem korlátozza az egyre értékesebb eszköznek számító víz pazarlását is.

Biztonság

A takarító szakemberek körében általános az a vélemény, hogy a szükségesnél több vegyszer használata jobb eredményt biztosít. 
Valójában a termékpazarlás mellett lerakódást hoz létre, amely veszélyezteti a padló fényességét és veszélyesen csúszóssá teszi. A CDS 
rendszer használata ennek a problémának a megoldásában is segít.

Akár 50% 
kevesebb tisztítószer
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Lassítsa le az áramlást, javítsa a tisztítási teljesítményt, válassza a CDS-t

A PERISTALTIKUS SZIVATTYÚ ELÉRÉSÉNEK KÖSZÖNÖM LEHETSÉGES A VEGYSZERÁRAMLÁS OPTIMÁLIS SZABÁLYOZÁSÁRA, ÉS 
AMENNYIBEN SZÜKSÉGES, AZ ÁRAMKÖR KARBANTARTÁSI MŰVELETÉNEK ELŐNYÚJTÁSA.

Hatékonyság

A CDS rendszerrel felszerelt gépek lehetővé teszik, hogy hosszabb ideig dolgozzon egyetlen tartállyal, így csökken a víz feltöltéséhez/ürítéséhez 
szükséges idő.
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EGYSZERŰ ÉS INTUITÍV KEZELŐSZERVEK
Könnyen megválasztható a víz áramlási 
sebessége és a vegyszerszázalék. A 2 szivattyú 
szinergiában működik, így alacsony 
fordulatszámon is tökéletes beállításokat biztosít.

TISZTÍTÓSZER SZIVATTYÚ
Új perisztaltikus szivattyú, amely még 
megbízhatóbbá és precízebbé teszi a 
vegyszerkezelést.

OLDAT ÁRAMLÁSA
A kefe közepén elhelyezett oldatkimenet 
homogén eloszlást biztosít a teljes 
felületen. Ezenkívül csökken az oldalirányú 
fröccsenés okozta hulladék mennyisége.

TISZTÍTÓSZERTARTÁLY
A feltöltési vagy módosítási műveletek 
egyszerűsítésére. Modelltől függően 
különböző méretben kaphatók, 3 literes, 5 
literes vagy 10 literestől.

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014
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