
HIGH 
WATERLIFT

   

Sabrina-Hot to  najmniejsze  urządzenie  ekstrakcyjne  wyposażone  w
jednostkę do natychmiastowego podgrzewania wody. Zastosowanie ciepłej wody
umożliwia efektywniejsze czyszczenie powierzchni bardzo zabrudzonych. Ponadto,
wysokie  podciśnienie high-waterlift  pozwala  na  usuwanie  maksymalnej  ilości
zanieczyszczeń z powierzchni oraz uzyskanie najkrótszego czasu schnięcia.
Sabrina-Hot  dzięki  swoim  niewielkim  rozmiarom  oraz  ciężarowi  mieści  się  do
małego samochodu oraz bez użycia większego wysiłku może zostać wniesiona po
schodach. Sabrina-Hot wyposażona jest standardowo w ssawę ręczną NS10PN,
może  też  zostać  podłączona  do  akcesoriów  opcjonalnych  przeznaczonych  do
czyszczenia dywanów oraz podłóg twardych NS270N. Sabrina-Hot polecana jest
firmom  sprzątającym  potrzebującym  mobilnego  urządzenia  z  podgrzewaczem
wody.

Główne obszary  zastosowania:  firmy sprzatajace,  promy,  statki,  i  wszystkie
inne miejsca gdzie potrzebny jest ekstraktor z natychmiastowym podgrzewaniem
wody.

     Czyszczenie ekstrakcyjne z użyciem ciepłej wody

                      

Zalety Sabriny-Hot:

1. System przepływowego podgrzewania, który pozwala na czyszczenie ciepłą wodą od razu po włączeniu
urządzenia.

2. System High-waterlift umożliwia usuwanie zabrudzeń i pozwala uzyskać najkrótszy czas schnięcia: dywan
może być suchy w godzinę.

3. Przezroczysta ssawa pozwalająca na obserwację zasysanego brudu. 

4. Dysza spryskiwacza zaprojektowana tak, aby uniknąć złamania.

5. Dające się szybko rozłączyć dysze spryskiwacza, które można zdemontować bez konieczności użycia innych
narzędzi. Dysze są bardzo łatwe do czyszczenia.

6. W  połączeniu  z  opcjonalną  przystawką  do  odkurzania  NS270TURBODUST,  możliwe  jest  odkurzenie
powierzchni przed czyszczeniem przy użyciu tej samej maszyny.
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Pozostałe zalety Sabriny  -Hot:

1. Dioda sygnalizująca pracę jednostki podgrzewającej.
2. Podwójna ochrona termiczna.
3. Termiczna ochrona podgrzewacza podczas pracy na sucho.
4. Zbiorniki polietylenowe o wysokiej gęstości materiału, bardzo mocne i trwałe.
5. Przezroczysta, niełamliwa pokrywa, pozwalająca na obserwację przepływu brudnej wody podczas pracy.
6. Zbiornik brudnej wody zintegrowany z uchwytem, łatwo odpinany od obudowy maszyny w celu opróżnienia lub

czyszczenia.
7. Filtr odkurzacza łatwy w demontażu w celu czyszczenia.
8. Uszczelki łatwe do czyszczenia i wymiany.
9. Wytrzymałe koła, wykonane z gumy nie pozostawiającej śladów.
10.Mosiężne złączki łatwe do rozłączania, mocne i niezawodne.
11.Pompa  wodna  z  obwodnicą,  pozwalającą  na  automatyczną  regulację  optymalnego  przepływu  wody

w  zależności  od  używanej  ssawy.  Ponadto,  zastosowanie  obwodnicy  czyni  pompę  niezawodną  i  pozwala
uniknąć problemów podczas długiego okresu użytkowania. 

12.Pompa skonstruowana według parametrów technicznych Santoemma, co wydłuża jej żywotność.
13.Silnik z ochroną termiczną.
14.Silnik zabezpieczony przed korozją.
15.Silnik i pompa mogą działać w sposób ciągły, bez konieczności częstych przerw. 
16.Nowoczesna konstrukcja pozwala na łatwą obsługę, a także redukcję jej kosztów.

Dane techniczne
Pojemność zbiornika brudnej wody: 14 litrów
Pojemność zbiornika czystej wody: 14 litrów
Silnik odkurzacza: 
Moc: 
Podciśnienie:
Maksymalny przepływ powietrza:

dwustopniowy – High Waterlift
1500 W

3000 mm H2O
50 l/sek.

Pompa z bypasem: 
Moc:  
Maksymalne podciśnienie:  
Maksymalny przepływ wody:

                                  wibracyjna
70 W
4 bar

1,5 l/min
Ilość dysz: 1
Długość kabla: 10 m
Długość węża: 2,5 m
Waga (korpus urządzenia): 22 Kg
Waga (urządzenie spakowane): 25 Kg
Wymiary (sama maszyna): cm 30 x 42 x 66,5 h
Wymiary (maszyna z opakowaniem): cm 36 x 60 x 76 h
Standardowy kolor: niebieski
Obudowa: wysokiej gęstości polietylenu
Moc jednostki cieplej wody: 1800W (1500W przy 100V)

WZROST TEMPERATURY (Delta T)
W ODNIESIENIU DO TEMPERATURY WSTĘPNEJ

Temperatura wody wzrasta podczas używania dysz o mniejszym przekroju

Przepływ wody Delta T
Przepływ

ciągły

Praca z krotkimi przerwami bez
spryskiwania (max. 20-25 sec.)  

75% wł. 25% wył. 50% wł. 50% wył.

1 dysza x 0.1 ~  +39 °C ~  +52 °C MAX
1 dysza x 0.2 ~  +25 °C ~  +33 °C ~  +50 °C

Czujnik termiczny blokuje podgrzewanie wody ponad 65° C.

Kompletne urzadzenie + węże H10-RAGNO-M plastikowa przystawka NS10PN-M zł   

Sugerowane akcesoria opcjonalne (  Sabrina-HOT Zestaw Profesjonalny  )
NS270N-M Przystawka do dywanów o szerokości 270mm, z aluminiową ssawą, rurami ze stali nierdzewnej zł
NS270BRUSH Przystawka ze szczotką obrotową do czyszczenia ekstrakcyjnego dywanów zł 
NS270TURBODUST Komplet akcesoriów Ø 32/38 z wewnętrznym workiem do odkurzania  na sucho zł 
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Sabrina-Hot    ZESTAW PROFESJONALNY 

                     

Sabrina-Hot – ZESTAW PROFESJONALNY  zawiera:

 Urządzenie z wężem H10-RAGNO-M 

 Ssawę ręczną NS10PN-M 

 Przystawkę ze szczotką obrotową NS270BRUSH,  do czyszczenia ekstrakcyjnego ze szczotką obrotową.

 Przystawkę NS270TURBODUST, do odkurzania powierzchni przed czyszczeniem ekstrakcyjnym

Korzyści z   Sabrina-Hot ZESTAWU PROFESJONALNEGO  :

1. Mechaniczne szczotkowanie daje doskonałe rezultaty czyszczenia i usuwa całkowicie brud z włókien dywanu.
Brud nie pojawia się ponownie nawet po kilku dniach!

2. Nawet bardzo brudny dywan może być całkowicie wyczyszczony po jednym cyklu prania, co powoduje skrócenie
czasu czyszczenia. 

3. Możliwość  wyczyszczenia  dywanu  w  jednym  cyklu  prania  spowodowana  jest  tym,  iż  ilość  roztworu
natryskiwanego na dywan nie jest zbyt duża, więc może być całkowicie usunięta przez urządzenia z systemem
wysokiego podciśnienia high-waterlift. W rezultacie dywan może być zupełnie suchy w ciągu godziny!

Sabrina-Hot ZESTAW PROFESJONALNY zawiera: 

urządzenie, węże H10-RAGNO-M, ssawę ręczną NS10PN-M, 

przystawkę ze szczotką obrotową NS270BRUSH, przystawkę do odkurzania NS270TURBODUST  

zł   
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Przystawka ze szczotką
obrotową NS270BRUSH 

Przystawka do odkurzania
na sucho

NS270TURBODUST

Sabrina-Hot z wężami i
ssawą ręczną NS10PN-M
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