
Przenośna hydronetka zasilana akumulatorowo. Pozwala szybko i łatwo wyczyścić wymienniki  
w trudno dostępnych miejscach, gdzie dostęp do wody i prądu często jest utrudniony

Spryskiwanie pod ciśnieniem 8,6 bar skutecznie oczyszcza lamele z brudu, nie uszkadzając ich

Osobne zbiorniki na wodę i preparat czyszczący oraz pokrętło do regulacji proporcji rozcieńczania

Opcjonalna 90-cm lanca z dyszą umieszczoną pod kątem 900 pozwala czyścić lamele od 
wewnątrz, nie powodując wpychania zanieczyszczeń do wnętrza wymiennika

Wytrzymały akumulator 12 V pozwala na całodzienną pracę bez ładowania

Łatwe czyszczenie  
w każdym miejscu

Precyzyjne lub szerokie 
rozpylanie

Pracuj mądrzej z Coil Jet ®
Przenośna hydronetka do czyszczenia lameli 
wymienników ciepła zarówno od zewnątrz jak i od 
wewnątrz wymiennika. Zasilana akumulatorowo, 
umożliwia wydajną i szybką pracę, całkowicie 
eliminując potrzebę korzystania z węży ogrodowych 
oraz spryskiwaczy z ręczną pompką.  Coil Jet wytwarza  

z wody i koncentratu czyszczącego aerozol w wybranej przez 
użytkownika proporcji. Rozpyla przygotowany preparat pod 
cisnieniem wystarczająco dużym, żeby skutecznie oczyścić 
nawet silnie zabrudzone lamele, jednak nie tak dużym, aby 
je uszkodzić lub zniszczyć.  Coil Jet sprawia, że czyszczenie 
wymienników staje się szybkie i łatwe. 



Hydronetka Coil Jet ®

W zestawie

Opcjonalnie dostępne

Coil Jet a myjki ciśnieniowe

Specyfikacja

1. Hydronetka Coil Jet, z pistoletem rozpylającym 
i paskiem na ramię

2. 2 wymienne dysze rozpylające
3. Akumulator
4. Ładowarka sieciowa

1. 90-cm lanca, z dyszą rozpylającą umieszczoną 
pod kątem 90o

2. Dysza spieniająca - zwiększająca efekt pienienia
3. Ładowarka samochodowa

Coil Jet został zaprojektowany specjalnie z myślą o czyszczeniu 
wymienników ciepła stosowanych w klimatyzacji i chłodnictwie. 
Ciśnienie wytwarzane przez standardowe myjki ciśnieniowe jest 
zbyt duże aby bezpiecznie zastosować je do delikatnych lameli 
wymienników. Praktycznie zawsze kończy się to ich uszkodzeniem 
lub całkowitym zniszczeniem (zob. zdjęcie obok).

1. Zbiornik na wodę: 12,76 l
2. Zbiornik na preparat czyszczący: 1,66 l
3. Ciśnienie: 8,62 Bar 
4. Przepływ: 2,3 l/min. 
5. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 48,3 x 25,4 x  45,7 cm
6. Waga: 10 kg (pusty), ok. 24 kg (pełny)
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Zbiorniki na wodę oraz 
środek czyszczący

Akumulator - raz 
n a ł a d o w a n y 
umożliwia pracę 
przez cały dzień

Pokrętło do regulacji proporcji 
mieszania środka czyszczącego z wodą

Wymiennik zniszczony 
na skutek zastosowania 

myjki ciśnieniowej

Pistolet natryskowy rozpyla 
preparat pod ciśnieniem 8,6 
bar - dostatecznie dużym żeby 
dokładnie “przedmuchać” brud 
ale nie tak dużym, aby uszkodzić 
lamele

90-cm lanca do czyszczenia od wewnątrz 
wymiennika (dostępna oddzielnie)

Coil Jet jest łatwy w transporcie 
i wygodny w uzyciu

Maksymalne ciśnienie, wytwarzane 
przez Coil Jet jest dostatecznie 
duże aby skutecznie “przedmuchać” 
lamele, jednak nie aż tak duże aby 
je uszkodzić. 

Przepływ 2,3 l/min. umożliwia 
natomiast stosowanie Coil Jet  
w pomieszczeniach. Większy 
przepływ groziłby w tym 
przypadku zalaniem, ponieważ 
systemy odprowadzania skroplin 
mogłyby nie poradzić sobie  
z usunięciem takiej ilości płynu.


