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Wtyczka 
przemysłowa z 

blokadą 
bezpieczeństwa

Wyświetlacz dotykowy z 
licznikiem

Uchwyt przemysłowy 
do osobnego użytku

Dwa uchwyty na różne 
końcówki

Kosz na akcesoria i 
ręczniki

Stojak na szczotki

AKCESORIA W ZESTAWIE

3x Niebieska Okrągła 
plastikowa szczotka Ø 30 

mm

3x Czarna okrągła 
szczotka plastikowa Ø 30 

mm

1x Okrągła szczotka ze stali 
nierdzewnej Ø 30 mm

2x Okrągła szczotka 
miedziana Ø 30 mm

1x Okrągła szczotka plastikowa
Ø 60 mm

2x podkładka prostokątna 2x trójkątna podkładka 12x 4 różne rodzaje padów ściernych
(miękki, średni, mocny, bardzo 
mocny)

1x opakowanie z 
supermikrofibra        

(5 sztuk)

1x Okrągła szczotka ze stali 
nierdzewnej  Ø 60 mm

1x Okrągła szczotka 
miedziana Ø 60 mm

1x Okrągła szczotka 
szkocka o średnicy 60 mm

1x dysza niebieska z        
          metalową 
mosiężną końcówką

1x  Uniwersalna 
szczotka

1x dysza czarna z metalową 
mosiężną końcówką

1x trójkątna
szczotka

1x SANIX
(dodatkowe wyposażenie)

1x Butelka do napełniania
wody

1x Kocówka  - 
udrażniająca rury

1x 5 m wąż parowy  1x rury 
przedłużające

dane techniczne jednostki miary specs
zasilanie V - Hz 230 / 110 - 50 / 60
ciśnienie robocze bar / Psi 8 / 116
moc kotła W 2000 / 1650
produkcja pary g / oz per min 110 / 3.9
pochłanianie mocy A 9 / 230 V - 13 / 110 V
czas uruchomienia min 5
temperatura kotła ºC / ºF 180 / 356
pojemność kotła liter / gallon 2.2 / 0.58
materiał kotła type AISI 304
regulacja wydajności pary electronic 3-tier steam control
wyrzut wody yes continuos use
materiał korpusu type INOX AISI 304
długość kabla zasilającego m / ft 5 / 16.4
długość węża parowego m / ft 5 / 16.4
masa netto jednostki kg / lbs 7.5 / 16.5

Automatyczny system napełniania do ciągłego użytku komercyjnego • Opatentowany zawór elektromagnetyczny Bi z 
systemem samooczyszczania przed osadzaniem się kamienia • Zbiornik do uzupełniania wody o pojemności 2,1 l / 0,55 galona 

• Kocioł kopułkowy Blue Steam Technology o pojemności 2,2 l / 0,58 gal



Szpitale & Gabinety lekarskie

Spa & siłownie

Szkoły & Przedszkola

Teatry & Kina

Karetki pogotowia & samochody 
dostawcze

Hotele & Restauracje

Kuchnie & catering

Jachty & transport morski

Produkcja żywności 

Transport publiczny

Sklepy & supermarkety

Sucha para nasycona okazała się szczególnie 
skuteczna w gabinetach lekarskich, ponieważ 
czyści wszystkie powierzchnie, urządzenia, 
leżanki zabiegowe, toalety, ściany, meble i 
podłogi.

Higieniczna czystość i eliminacja zarazków 
EV Poseidon jest szczególnie ceniona podczas 
przetwarzania żywności. W szczególności 
ściany, sufity, powierzchnie robocze, 
urządzenia chłodzące, piece, podłogi i 
urządzenia mogą być czyszczone szybko i 
łatwo.

Statki, łodzie i jachty mają wiele różnych 
powierzchni i elementów. Czyszczenie za 
pomocą EV Poseidon pomaga zapobiegać 
rdzewieniu i gniciu oraz chroni Twoją 
inwestycję, aby pozostała piękna i w dobrym 
stanie przez długi czas.

Dzięki wyjątkowo długiemu wężowi może 
dotrzeć wszędzie, aż do ostatnich pęknięć i 
mikrootworków - a co więcej,
czyści dogłębnie, nie pozostawiając osadów. 
Zarazki nie mają szans bez swoich terenów 
lęgowych i przeciw ciepłu.

Sucha para EV Poseidon idealnie nadaje się do 
czyszczenia delikatnych mebli, materacy, mebli, 
dywanów, twardych podłóg, zasłon, abażurów, 
ścian, łazienek i sufitów.

Sucha para jest biletem do czyszczenia dużych 
powierzchni i oszczędza czas i wodę. 
Wypowiada się wojnę zarazkom i możesz 
pożegnać się z pozostałościami chemikaliów w 
siłowniach i spa.

Zrównoważone czyszczenie bez chemii jest 
również bardzo popularne na obszarach 
miejskich. Nie tylko powierzchnie wszystkich 
mebli, ścian, sufitów i podłóg są czyszczone 
dogłębnie, ale także pleśń i zarazki są 
zredukowane do minimum, bez negatywnych 
skutków ubocznych.

EV Poseidon to idealne urządzenie do 
sanitaryzacji dużych miejsc publicznych, 
takich jak teatry i kina. Wystarczy jedno 
przejście z parą nad każdym siedzeniem, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii na 
kolejną osobę siedzącą.

Sucha para EV Poseidon jest absolutnie 
niezbędna w obszarach produkcji żywności i 
liniach produkcyjnych. Nie pozwala na 
rozprzestrzenianie się niebezpiecznych 
zarazków i bakterii na żywności i pasach.

Samoloty komercyjne przewożą codziennie dużą 
liczbę osób, a ryzyko zachorowania podczas lotu 
jest wysokie. Sucha para EV Poseidon zapewnia 
doskonałą higienę i dezynfekcję masowo 
używanych obszarów.

Odkażanie dużych pojazdów, takich jak te 
używane w transporcie publicznym, może być 
czasochłonne, jeśli nie masz odpowiedniego 
sprzętu. EV Poseidon pozwala zaoszczędzić 
sporo czasu i zapewnić idealną higienę w 
miejscach, z których korzysta wiele osób.

Półki, urządzenia chłodnicze, witryny, ściany, 
sufity, witryny, okna i wszelkiego rodzaju 
podłogi można szybko i łatwo wyczyścić za 
pomocą EV Poseidon.

Główne obszary zastosowań:

www.ev-poland.com info@ev-poland.com

Transport lotniczy




