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SYSTEM OCZYSZCZANIA
I REGENERACJI
CHŁODZIWA

STARK-1 może zostać zainstalowany przy
każdej maszynie korzystającej z olejowego
systemu chłodzenia. Olej oraz inne
unoszące się substancje są odseparowane
od chłodziwa a chłodziwo może być użyte
ponownie.
SYSTEM STARK-1:
• oczyszcza wodę
• filtruje zanieczyszczenia
• dezynfekuje i dezodoryzuje
• separuje i odzyskuje olej
• produkt przyjazny środowisku
• samoczyszczący się
• wysoka efektywność
• niskie koszty utrzymania
• redukuje ryzyko podrażnienia i
zapalenia skóry

► Procesy technologiczne mycie, czyszczenie, odtłuszczanie
► Produkcja urządzeń:
myjnie przemysłowe – usługowe
► Modernizacje, remonty
► Usuwanie brudu przemysłowego
► Przemysłowe środki czystości
► Płyny technologiczne
► Czyszczenie elewacji, kamienia, zbiorników itp.
► Wyparki próżniowe

System STARK-1 bez problemu radzi sobie z
wszelkimi
zabrudzeniami
i
zanieczyszczeniami
przemysłowymi. Można go stosować w miejscach
gdzie dostęp jest utrudniony

ŁATWOŚĆ W OBSŁUDZE I WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
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Konto: Bank BS Kielce 91 8493 0004 0010 0058 0906 0001
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Jedną z wielu zalet systemu STARK-1 są
jego nieduże rozmiary. Dzięki temu
przenoszenie go z jednego miejsca pracy na
drugie nie stanowi żadnego problemu.
Łatwość w obsłudze, wysoka wydajność oraz
niskie koszty utrzymania systemu –
wszystkie te cechy powodują że STARK-1
cieszy się dużym uznaniem w fabrykach,
zakładach i warsztatach. Idealne rozwiązanie
dla każdego.
PARAMETRY:
Wymiary:
Masa własna:
Moc/zasilanie:
Pobór mocy:
Wydajność:

445x535x870 mm
45 kg
110V/220V ; AC 50/60 Hz
0,6 kW
10-30 l/min
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ODOLEJACZ

PH KONTROLER

Odolejacz efektywnie separuje olej
od
chłodziwa.
Nowatorskie
rozwiązania
pozwalają
na
sporadyczne i szybkie czyszczenie
filtrów

Prosty
w
obsłudze
panel
pozwala skutecznie kontrolować
PH cieczy.

STARK - 1 to system przyjazny środowisku. Jego unikalne funkcje
zmniejszają produkcję odpadów jak również pozwalają na powtórne
użycie chłodziwa. Oszczędza to czas i redukuje koszty związane z
eksploatacją maszyn.
VACAT Technika; Dąbrowa 351A; 26-001 Masłów
www.vacat.com.pl

OZONATOR
System
STARK-1
posiada
wbudowane
urządzenie
produkujące gęsty ozon, który
wydłuża żywotność chłodziwa i
zapobiega
jego
zepsuciu.
Ponadto:
• Usuwa
nieprzyjemny
zapach
• Likwiduje
bakterie,
pleśń i alergeny
• Odgrzybia i dezynfekuje
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