NYHET!

JOBB SMARTERE
MED SPEED CLEAN!
Innovative rengjøringsverktøy

som maksimerer effekten av varme/kjølesystemet
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Rengjøring

CoilJet® CJ-125 - super rengjøring 12V

Ingen tilgang til vann eller strøm? - Null problem!
Ideell til rengjøring av kondensatorer og fordampere på steder, hvor vann og strøm kan være
utilgjengelige, som på tak, loft og hytter. CoilJet® er bærbar, og har integrert beholder for
vann og kjemikalier og et oppladbart batteri med lang holdbarhet.
Rengjør kondensatorer og fordampere hvor som helst.
Inneholder: 2 standard sprøytedyser, sprøytepistol med hurtigkobling,
smartlader, oppladbart batteri og justerbar skulderrem.

Sprøytelanse lar deg
rengjøre fra innsiden
av ribbene
Med et sprøytetrykk
på opptil 8,6 bar
spyles støv og skitt
vekk, uten å skade
ribbene

Integrert
vanntank
Integrert tank til
kjemikalier
Oppladbart
batteri

Varenummer:
Sprøytetrykk:
Kapasitet (vann):
Kapasitet (kjemikalier):
Egenvekt:
U.S. Patent:
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CJ-125
8,6 bar ved 2,2 l/min
12,75 l
1,65 l
10 kg
Avventer

Rengjøring

CoilJet CJ-200E-A - super rengjøring 230V

Bærbar og effektiv rengjøring av kondensatorer
og fordampere
CoilJet CJ-200E tilbyr mere trykk og kontinuerlig vannforsyning sammenlignet med den bærbare og oppladbare CJ-125 modellen. Det gir også opp til 15,2 bar sprøytetrykk til rengjøring
av større og mer utsatte enheter. Det er perfekt til enheter montert på tak, fordampere,
kondensatorspoler og kjølespoler.
Inneholder: 2 standard sprøytedyser, sprøytepistol med
hurtigkobling, 38 cm ledning og justerbar rem kulderrem
Integrert tank
for kjemikalier

Standard slangestuss for
kontinuerlig vannforsyning

Innbygget
oppbevaring
til ledning og
sprøytepistol

Med et
sprøytetrykk på
opptil 15,2 bar
spyles støv og
skitt vekk, uten å
skade ribbene

Praktisk skulderrem

Varenummer:
Sprøytetrykk:
Kapasitet (vann):
Kapasitet (kjemikalier):
Egenvekt:
U.S. Patent:

CJ-200E-A
15,2 bar ved 1,9 l/min
12,75 l
1,65 l
9 kg
Avventer
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Rengjøring

Mini-Split Bib® - oppsamlingsenhet, veggmontert

Sikker bruk av vann med høyt sprøytetrykk
Den raskeste måten at rengjøre Mini-Split-enheter, ribber og mye mer. Rengjør praktisk talt
ethvert mini-splitsystem mellom 76 cm og 112 cm på den beste måten - både i forhold til din
arbeidsoppgave, men også i forhold til beskyttelse av kondensator og vifte. Denne
patenterte teknologien holder vannet vekk fra vegger og møbler, mens det ledes ned i en 19
liters bøtte for oppsamling.
Komplett sett inneholder: oppsamlingspose med 3 m
avløp og justeringssnor, veggbeslag, støttebøyle, avstivningsplater, beskyttelsestape og en 19 l bøtte.

• Rask å montere og enkel å flytte fra enhet til enhet
• Inneholder 3 m avløp til høyt monterte enheter

Varenummer:
Egenvekt:
Passer til innedel:
U.S. Patent:
Side 6

MSB-KIT
2 kg
< 112 cm i bredde
6.863.116.9.259.769

Rengjøring

Mini-Split Bib® Kit XLTM - oppsamlingsenhet, veggmontert XL

For stor? Vi har løsningen som passer!

Mini-Split Bib® Kit XL er en rask måte at rengjøre større kommersielle mini-split-enheter. Den
patenterte teknologien passer til enheter mellom 112 og 152 cm i bredden. Denne
patenterte teknologien holder vannet vekk fra vegger, møbler og utstyr.
Og vannet ledes ned i en 19 liters bøtte for oppsamling.

• Passer til enheter 112 – 152 cm.
• Rask å montere og enkel å
flytte fra enhet til enhet.
• Inkluderer 3 m avløp for høyt
monterte enheter.
• Holder vegg, gulv og utstyr
fritt for vannsøl.
Komplett sett inneholder:
oppsamlingspose med 3 m
avløp og justeringssnor,
veggbeslag, støttebøyle,
avstivningsplater, beskyttelsestape og en 19 l bøtte.

Varenummer:
Egenvekt:
Passer til innedel:
U.S. Patent:

MSB-KIT-XL
2 kg
< 152 cm i bredde
6.863.116.9.259.769
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Rengjøring

Mini-Split Cassette Bib® Kit - oppsamlingsenhet, takkassetter

Vanskelig rengjøring
gjort enkel!
Rengjøring av takassetter er en vanskelig
oppgave, men vi har nettopp gjort det mye
enklere. Bruk av det riktige utstyr er nøkkelen
til en god rengjøring. Vår oppsamlingsenhet
monteres på sekunder og danner en trakt,
hvor alt vannet og rengjøringsmiddel sikkert
samles i en bøtte.

Mini-Split
Cassette
Bib Stativ

Superenkel å
bruke og
utrolig effektiv!

Varenummer:
SC-CB-STAND

• Seks tilgangspunkter mellom enheten og
oppsamlingspose
• 3 m avløp fra oppsamlingspose til bøtte
• Bruk evt. stativ (tillegg)
Komplett sett inneholder: Oppsamlingspose med 3 m avløp, spiral-kabel, montasjekroker og 19 l bøtte.

Varenummer:
Egenvekt:
Passer til enheter:
U.S. Patent:
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SC-CB
2 kg
< 122 cm i bredde
6.863.116.9.259.769

Rengjøring

Condenser NeedleTM - rengjøringslanse

Bærbar og effektiv
Coil Cleaning!

Fleksibelt håndtak justerer
vannstrålens retning

Bruk rengjøringslansen og spyl støv og skitt fra
kondensatorspoler uten å skade de ømfintlige ribbene. Lansen er designet for å rengjøre fra innsiden av kondensatoren. Lansen når de innvendige
enhetene og renser hele kondensatoren raskt.
Lansen passerer lett kondensatorens åpninger, så
du i de fleste tilfeller vil du slippe demontering.

Justerbar
kjemikalie-injeksjon

3” aluminiumsrør

• Kobles til en standard hageslange
• 91 cm lanse rengjør enkelt de fleste enheter
• Eksklusiv sprøytedyse leverer 90° vannstråle med
opptil 11 liter pr. minutt
• Justerbar kjemikalieinjektorslange - slangen ledes
direkte ned i ditt rengjøringsmiddel

Varenummer:
Sprøytetrykk:
Dimensjoner:
Egenvekt:
U.S. Patent:

90° sprøytedyse gir
kraftig vannstråle, som
renser kondensatoren
innenfra

CN-03
6,9 bar ved 12,5 l/min
H: 122 cm, lanse: 3”
1,3 kg
D624,718
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Rengjøring

CoilShot®-Pistol

Fremtidens rengjøring til
kondensatorer & fordampere

Tab-basert system sparer deg for store rengjøringsmaskiner og store kjemikaliekanner. En
pakke tabs* gir det samme som en hel kanne rengjøringsmiddel. Bruk CoilShot-lanse og oppnå
de beste resultater. Lansen hjelper deg med at komme bak ribbene, så du kan utføre en overlegen rengjøring - hver gang.
Inneholder: CoilShot®-pistol, skumdyse
og én original tab

OPBEVARING TIL COILSHOT® LANSE
Ha ekstra verktøy for hånden
HURTIGKOBLING
Dysen skiftes enkelt

HURTIG LADING
AV TABS
Deksel til tabs

OPPBEVARING AV
SPRAY-/SKUM-DYSE
Til ekstra dyser

DOSERINGSKNAP
Vri på knappen for å
dosering av
kjemikalier

2 TABS = 3,5 LITER RENGJØRING*
*Bruk kun originale tabs

JØR BÅDE

IG
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Varenummer:
Sprøytetrykk:
Egenvekt:
U.S. Patent:
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SC-CS-100
6,9 bar ved 11,4 l/min
< 0,5 kg
D750,333;9,533,331

SÅ ENKELT SOM 1-2-3

Koble til slange

CoilShot®

Bruk kun originale
CoilShot® Coil
Cleaner tabs

Sett i tab

Rengjør

Rengjøring

Lanse til CoilShot®-pistol

• Tilkobles standard
hageslange
• Bruker CoilShot® tab
• Skift fra skumrenser til
vann med let justering
• Lett at tilkoble og bruke

Tillegg:
91 cm CoilShot®
sprøytelanse

Single-shot tab
• Tilpasset tab fjerner skitt
• Utfører jobben effektivt

Varenummer:
Egenvekt:

SC-CS-WAND
< 0,5 kg

CoilShot®

Bruk kun originale
CoilShot® Coil
Cleaner tabs
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Rengjøring

Tabs til CoilShot®-Pistol

HEAVY-DUTY FORMEL
CoilShot®-HD Tabs
Den revolusjonerende CoilShot-HD
tab er designet til bruk sammen med
CoilShot-pistolen og gir rask og enkel
rengjøring og avfetting og etterlater
kondensatoren skinnende ren.

Varenummer:
SC-CS-TABS-HD

• Eliminerer behovet for plasskrevende rengjøringsmidler
• Avfetter kondensator og etterlater
enheten skinnende re
• Effektiv rengjøring til ekstra skitne
kondensatorer
• Til spesielt skitne kondensatorer

CoilShot® Coil Cleaner Tabs
Det revolusjonerende CoilShot
rengjøringssystem er designet for å gi
rask og enkel rengjøring av kondensatorer
og fordampere uten å skade eller på annen måte belaste ribbene eller andre deler
av enheten.

Varenummer:
SC-CS-TABS

• Hver tab svarer til ca. 2 liter spolerenser
• Eliminerer behovet for plasskrevende
rengjøringsmidler
• Sikker til alle spoler
• Bologisk nedbrytbar, pH 6,6-7

Varenummer:
Innhold:
U.S. Patent:

SC-CS-TABS-HD
6 CoilShot-tabs i 200 g pakke
D765,828 og andre patenter
avventer

SC-CS-TABS
8 CoilShot-tabs i 200 g pakke
D765,828 og andre patenter
avventer

Se de respektive sikkerhetsdatabladene for ytterligere informasjon om produktet.

Side 12

Tilbehør
CoilShot®

Mini-Split Cassette Bib®

Stativ til Mini-Split Cassette
Bib®
Varenummer: SC-CB-STAND

Tabs til CoilShot-Pistol

Lanse med 90° dyse, 91 cm,
til CoilShot®-Pistol

Varenummer: SC-CS-TABS
Varenummer: SC-CS-TABS-HD

Varenummer: SC-CS-WAND

CoilJet®

Batterilader til CJ-125,
batteri avmontert

Batteri til CJ-125, 12 V
Varenummer: CJ-9613

Varenummer: CJ2-25

Biladapter til batterilader

Forlengerlanse, tilbehørsett

Varenummer: SC-8944

Varenummer: CJ-MSB-A-K
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NYHET!
Vil du ha rengjøringsmiddelet
du trenger for hånden?
Når du skal rengjøre en kondensator, er der ingen annen utvei
enn å drasse på tunge kanner flytende rengjøringsmiddel
fra din bil til enheten som skal rengjøres
- det høres vel kjent ut?
... Sånn var det før,
men det trenger det være ikke lenger!
Det nye rengjøringsmiddelet fra CoilShot®, har
med sine små tabletter erstattet de store,
tunge kannene. Det letter ditt arbeid!
Legg en tablett i CoilShot®-pistolen å åpne
vannet, så kan du starte rengjøringen.
Tablettene er både giftfri og miljøvennlig.
Bruk en eller to tabletter pr. spole
- ikke mer søl, ingen rengjøringsrester, og bare fornøyde kunder

Mindre, lettere og
sikrere, CoilShot® er
ditt beste skudd!

Gi den ditt
beste skudd!

Giv den dit beste skudd!
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JOBB SMARTERE
Rengjør spoler

RASKERE
ENKLERE
Grundigere
- enn noensinne!

CoilJet® SCJ-125
Transportabelt
rengjøringssystem Ikke la
en servicejobb ta hele
dagen - CoilJet®
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Egne notater
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