
 

 

 

       

   

 

 

 

Čistící zařízení W 115 AM 

  Georg Render GmbH         Sölterstraße 31    D-32107 Bad Salzuflen 

  Mob.: +49 5208 2869 663   mluvíme česky   www.georg-render.cz 

  Kontakty pro ČR: +49 1578 8728 442, roman.taldik@render-gmbh.de 

 

Čistící zařízení W 115 AM umožňuje kromě automatického čištění také manuální dočištění. 

 

Základní provedení (s CE-prohlášením)  
 

Automatické čištění: 
 

▪ celonerezová konstrukce  

▪ hladinový snímač  

▪ uzamčení poklopu  

▪ nerezové filtry  

▪ ohřívání s termostatem  

▪ týdenní časovač  

▪ dvě čerpadla s potrubním systémem "3D" s tryskami 

Manuální dočištění: 

▪ okno v pklopu 

▪ osvětlení čistící komory                                                                                      

▪ manžetové rukavice                                                                                      

▪ průtokový mycí štětec                                                                                                

▪ pistole pro ofukování stlačeným vzduchem                                              

▪ nízkotlaká pistole 3-6 bar                                                                                                                                W 115 AM                                           

▪ tepelne izolovaná čelní stěna                                                                                                                   (Ilustrační obrázek) 

▪ vysokotlaká pistole 100 resp. 160 bar (opce)                                                                                                                       

Zařízení lze vybavit dalším příslušenstvím:  
 

▪ přímý pohon koše 

▪ diskový sběrač oleje  

▪ odčerpávání zásobní nádrže 

▪ odsávání par 

▪ automatické doplňování vody  

▪ protihluková a tepelná izolace 

▪ mikrofiltrační zařízení 

▪ bezodtokové EKO-oplachování 

▪ oběhové oplachování 

▪ ofukování stlačeným vzduchem 

▪ sušení teplým filtrovaným vzduchem 

▪ mobilní nakládací podesta s vysouvatelným košem 

a mnohým dalším příslušenstvím... 
 

          Základní technické parametry (změny vyhrazeny) 

Typ 
Průměr 

 koše 

Užitečná 

vnitřní 

výška 

Nosnost 

koše 

Objem 

zásobní 

nádrže 

Tlak 

postřiku 
Průtok 

Příkon 

čerpadla 

El. 

ohřívání 
Napětí Teplota Čas čištění Hmotnost 

 

 

 

mm mm kg lit. bar lit./min. kW kW V °C min. kg 

 

W 115 AM 

 

 

1150 

 

720 300 240 2x 3,4 280 3 12 400/230/24 do 95* nastavitelný od 520 

            *od 65°C je nutná tepelná izolace                               Přibližné vnější rozměry základního provedení, šířka 1750 x hloubka 1650 x výška 1850/2500 mm  

 

 

Další možnosti/kombinace:  
 

Provedení v typové řadě "AM/C" = W 115 AM/C  

 
 

- Vodorovné točení dolního koše navyše s možností točení  

horního typizovaného vyjímatelného koše/košů kolem horizontální  

osy. Umožňuje čištění různých dílů v dolním nebo v horním koši  

a následně manuální dočištění. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                      W 115 AM/C                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                (Ilustrační obrázek) 

                                 Příklad čistícího zařízení W 115 AM  

                                    s mobliní nakládací podestou 


