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EV Czyszczenie termiczne
EV 3000i to innowacyjny i zaawansowany
technologicznie system czyszczenia
ekologicznego. Technologia pozwala
oczyścić cały dom/firmę dzięki mocy suchej
pary. Urządzenie pracuje tylko z wodą z
kranu, a wszystko, czego potrzebujesz, to
1-2 litry (0,26- 0,53 galona), aby oczyścić
cały dom. Jak można się domyślić, pomaga
to zmniejszyć ilość wody używanej do
czyszczenia. Możesz także przestać używać
chemii gospodarczej, ponieważ moc EV
3000i może rozpuszczać nawet
najtrudniejsze zabrudzenia i wszystko to
bez użycia niebezpiecznych i trujących
cieczy. Sekret tkwi w połączeniu suchej
pary, ciśnienia i wysokiej temperatury.
150 ° C - 170 ° C (gorąca sucha para):
○ rozpuszczanie tłuszczu;
○ dezynfekcja;
○ eradykacja bakterii;
○ neutralizacja zapachów;
○ zdrowie ludzkie i ochrona środowiska
przed chemikaliami, ale przede wszystkim
jest łatwiej, szybciej i czysto ekologicznie!
Sucha para zawiera około 5% wilgotności.
Kiedy sucha para styka się z powierzchnią,
jest nie tylko dokładnie oczyszczona, ale
również zdezynfekowana. Ponadto sucha
para wnika w szczeliny, do których nie
docierają środki czyszczące.

Gorąca, sucha para pod ciśnieniem, szybko
i łatwo usuwa zanieczyszczenia. Wysoka
temperatura natychmiast zabija większość
wegetatywnych form mikroorganizmów.
Ta metoda czyszczenia jest niezwykle
przydatna do czyszczenia zakładów opieki
zdrowotnej, zakładów przemysłu
spożywczego, zakładów gastronomicznych,
przedszkoli, pojazdów i oczywiście
gospodarstw domowych oraz restauracji,
hoteli.
Czyszczenie za pomocą EV jest całkowicie
naturalne i przyjazne dla środowiska
metodą głębokiego czyszczenia. Usuwa
nawet najbardziej uporczywe osady brudu.
Moc czyszczenia suchej pary pozwala
osiągnąć idealną czystość. EV 3000i pomaga
również chronić środowisko, naturę, twoje
zdrowie i oszczędza wodę.

EV features

EV Specyfikacja
EV 3000i dane techniczne:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Automatyczny system uzupełniania - nieograniczona autonomia
Wydajność pary wodnej 110 g (3,9 oz) na minutę
Zasilanie 110 - 120 V i 220 - 240 V - 50/60 Hz
Мax. całkowita moc robocza - 1650 W i 2850 W
Мax. moc kotła - 1650 W i 2000 W
Мax. moc żelaza - 850 W
Napięcie w przyciskach uruchamiania 12 V
Napięcie w żelaznym przycisku przełącznika 12 V
Pojemność kotła 2,2 l (0,58 galona)
Pojemność zbiornika uzupełniającego 2,1 l (0,56 galona)
Maksymalne ciśnienie 8 bar (116 Psi) *
Ciśnienie próbne 10 bar (145 Psi)
Waga 6,5 kg (14 funtów)
Opatentowany zawór dwu-elektromagnetyczny z systemem automatycznego czyszczenia
Elementy grzejne od Incoloy 800
Kocioł kopułowy ze stali nierdzewnej AISI 304 INOX w 100% o grubości 2 mm
Korpus 100% AISI 304 INOX z gwarancją trwałości na korozję

Systemy zabezpieczenia:
○
○
○
○
○
○
○

Zawór nadciśnieniowy
Klasa ochronności IP24
Elektroniczne sterowanie mocą grzewczą
Elektroniczne sterowanie poziomem wody w kotle
Elektroniczne sterowanie poziomem wody w zbiorniku
napełniającym
Termostat z automatycznym ładowaniem
Termostat "One-shot"

i

* Maksymalne ciśnienie to ciśnienie, przy którym zawór bezpieczeństwa
jest aktywowany. Nie odpowiada ciśnieniu roboczemu.

Automatyczny system uzupełniania - nieograniczona autonomia
o Wydajność pary wodnej 110 g (3,9 oz) na minutę
o Automatyczne sterowanie funkcjami dla każdego połączenia
o Aerodynamiczna, elegancka, luksusowa forma
o 32-cyfrowy wyświetlacz cyfrowy kryształ
o Kompletny korpus 100% AISI 304 INOX
o Oddzielna pompa do funkcji wyrzucania gorącej wody
o Profesjonalny elektrozawór dwu-segmentowy z
opatentowanym systemem automatycznego czyszczenia
o Wysokiej jakości materiały dla plastikowych akcesoriów i
elastycznych węży
o Kocioł odporny na temperaturę do 750 ° C (1382 ° F)
o Specjalnie zaprojektowany kocioł ze stali nierdzewnej o
grubości 2 mm zapewniający długą żywotność
o Specjalna konstrukcja, która obsługuje dużą, suchą komorę
parową
o 4 systemy bezpieczeństwa
o Kocioł odporny na 22 razy więcej niż standardowe ciśnienie
robocze

EV Iron

EV Akcesoria
Wszystkie akcesoria są zaprojektowane i dostosowane do potrzeb
gospodarstwa domowego i firmy. E V International Ltd. oferuje różne
akcesoria do systemu czyszczenia EV 3000i, które pomagają w prawie
nieograniczonych możliwościach korzystania z urządzenia. Oprócz
standardowego pakietu dostarczanego z urządzeniem możemy również
produkować bardziej szczegółowe akcesoria, takie jak podkładki o różnej
twardości dla różnych powierzchni lub nawet nowe szczotki i dysze.

Okrągła plastikowa szczotka
Ø 60 mm

Okrągła plastikowa szczotak
Ø 30 mm

Plunger - drain opener

Trójkątna szczotka

okrągła miedziana szczotka
Ø 30 mm

Dysza punktowa

Uniwersalna szczotka

Żelazko

okrągła szczotka z końskiego włosia
Ø 30 mm

Rury przedłużające

Trójkątna i uniwersalna
mata

Aroma kit

Żelazko EV pracuje z 110 g (3,9 oz) pary na minutę. Oznacza to, że wnika w głąb
włókien, aby usunąć zmarszczki podczas jednego przejścia. Gorąca płytka teflonowa
gładko i swobodnie przesuwa się po ubraniu, więc nie jest to już takie trudne. To
żelazko jest tak blisko profesjonalnego sprzętu, jak w domu.
Połączenie profesjonalnego żelaza EV z naszym wysokiej jakości EV 3000i ułatwia
prasowanie z powodu dużej ilości pary i zwiększonego ciśnienia wytwarzanego przez
to urządzenie. Dzięki niemu można prasować z łatwością i przez bardzo krótki czas
prasować tkaniny takie jak len i inne. Z profesjonalnym żelazkiem EV oszczędzasz
ponad połowę czasu na prasowanie.

Okrągła metalowa szczotka
Ø 30 mm

Wąż parowy

Butelka do napełniania

Termifibra

EV Aroma kit

EV Thermofibers
Termofibry EV są tak delikatne, że usuwają 99% znanych bakterii
bez żadnego wysiłku. Możesz używać ich wilgotnych lub suchych.
Są one znacznie grubsze i chłonne niż zwykłe ręczniki z
mikrofibry, dzięki czemu są bardziej skuteczne. Absorbują do 7krotnej masy własnej, nie pozostawiają śladów ani smug. Nie
musisz ponownie szczotkować ani wysuszać powierzchni.
Termofibra EV można prać * w pralce do temperatury 95 ° С
(203 ° F), po czym można je suszyć w suszarce. Włókna ręczników
są wzmocnione i skoncentrowane, dzięki czemu zachowują
naturalny kształt ręcznika.
Są one specjalnie zaprojektowane, aby były odporne na działanie
temperatury EV wynoszącej 170 ° C (338 ° F).
Można je prać ponad 500 razy.
* Nie używaj środka zmiękczającego!

Możesz użyć tego małego akcesorium EV do czegoś więcej niż tylko czyszczenia powietrza.
Odświeżacz powietrza EV działa z siłą EV 3000i, dzięki czemu można go używać również do
różnego rodzaju inhalacji. Pomoże Ci to poczuć się lepiej już po 10 minutach. Możesz dodać
trochę soli morskiej, jeśli czujesz się chory lub po prostu zrobić kąpiel parową z olejem z
drzewa herbacianego lub rumiankiem jeśli twoje zatoki czują się trochę zablokowane.
Specjalne miejsce na krople pozwala używać olejków eterycznych do aromaterapii. Jest to
bardzo pomocne w przypadku bólu głowy lub pewnego rodzaju fizycznego dyskomfortu po
długim dniu pracy. Odświeżacz powietrza EV jest niemal bezgłośny, dzięki czemu można się
zrelaksować i cieszyć się czasem na odpoczynek.
* Zalecane jest używanie wszystkich funkcji zestawu EV Aroma do 10-15 minut.

Możesz użyć EV
Termofibry dla:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

czyszczenie szkła;
ceramika;
metal;
inox;
powierzchnie drewniane;
tłuszcz;
urządzenia elektryczne;
szkło;
okulary przeciwsłoneczne;
pojazdy.

Jak również na wszystkie
czyszczone powierzchnie w
gospodarstwie domowym.

EV Ironing board
Deska do prasowania jest idealnym dodatkiem do ekologicznego i
ekonomicznego wyboru żelaza EV 3000i..

Funkcja ssania

Funkcja wiru

Deska do prasowania zasysa resztkową parę, która jest zbędna i
niepotrzebna po procesie prasowania. Dodatkowo chłodzi prasowane
tkaniny. Idealny efekt prasowania pozostaje przez długi czas.

Worteks (technologia prasowania na zimno) jest wykorzystywany
głównie w profesjonalnych centrach prasowalniczych. Poprzez wir
powstaje miękka poduszka powietrzna pod powierzchnią. Zapobiega
bezpośredniemu kontaktowi materiałów z powierzchnią. W ten sposób
eliminuje niepożądane zmarszczki powstające podczas prasowania.

Funkcja ogrzewania
Deska do prasowania ma zintegrowane ogrzewanie płyty
powierzchniowej. Ogrzewanie zapobiega zwilżaniu płyty powierzchniowej
i prasowanych tkanin. Nie powstaje kondensacja.

Z deską do prasowania EV masz wiele korzyści. Wysokość można
regulować w górę iw dół. Ta opcja jest bardzo przydatna, jeśli masz dużo
prasowania, ponieważ możesz usiąść wygodnie i dostosować wysokość,
jak chcesz.

Po zakończeniu pracy z deską do prasowania EV można ją łatwo złożyć,
a następnie przenieść do szafki z dołączonymi kołami. Możesz przesuwać
ją do przodu i do tyłu oraz oczywiście na boki.

EV Clean

o Biologicznie rozkładalny o
neutralnym pH
o Zawiera naturalną lanolinę
o Ma działanie antystatyczne
o 1 litr EV Clean tworzy 100
litry zielonego roztworu czyszczącego.

Ten produkt jest super-wielofunkcyjny!
Możesz go użyć do:
o Twardej podłogi - drewno, laminat do płytek, linoleum i kamień;
o Płynny żel do prania - EV Clean myje wszystkie rodzaje tkanin do 60 ° C (140 ° F). Działa z
białe i kolorowe pranie (1 nakrętka EV Clean = 1 cykl zmywania);
o Wszystkie rodzaje skórzanych powierzchni - meble, buty, torby, ubrania itp., Nie pozostawia tłustych śladów;
o Czyszczenie miejscowe - uparte czerwone wino, od nikotyny, ketchupu, oleju smarowego, szminki, plam atramentowych;
o Czyszczenie samochodu - deski podłogowe, siedzenia, tapicerka, felgi, lakiery, okulary samochodowe, światła, może nawet być
używał jako płyn wycieraczki przedniej szyby - latem;
o Czyszczenie szkła - zapewnia czyste i wolne od smug czyszczenia. Czyści również kabiny prysznicowe, okna i drzwi;
o Impregnacja - EV Clean zawiera naturalną lanolinę. Impregnuje różne powierzchnie i chroni je przed zużyciem.

* Upewnij się, że używasz odpowiedniej ilości koncentratu.

