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Čistiaci systém pre Z22 ATEX
Produktový sprievodca



SpaceVac ATEX čistiaci systém:
Navrhnuté s bezpečnosťou v srdci

Vysokoaktívny čistiaci systém 
SpaceVac je revolúciou v čistení, 
čo poskytuje operátorom bezpečný 
spôsob čistenia vysokých úrovní z 
prízemia bez potreby lešenia, 
rebríkov alebo plošiny.

Náš systém je certifikovaný na 
Atex prostredie a prináša možnosť  
čistenia vo výškach vo výbušnej 
atmosfére. Je to prvý systém svojho 
druhu na svete, ktorý je 
certifikovaný na takéto použitie.

Vyššie.
Bezpečnejšie.
Rýchlejšie.

Pozri SpaceVac v akcii - space-vac.co.uk/videos



Teraz prvý krát dostupný aj na Slovensku: 
SpaceVac je špičkovým ATEX čistiacim 
systémom na vysokej úrovni...

Čistiaci systém Atex spoločnosti 
SpaceVac prvýkrát prináša  
inovatívnu technológiu čistenia vo 
výške do výbušnej atmosféry.

Výbušné atmosféry môžu byť 
spôsobené vznikom horľavých 
plynov, hmly, výparov alebo 
horľavých prachov v uzavretých 
priestoroch. Ak je dostatok látky, 
zmiešanej so vzduchom, potom 
všetko, čo potrebuje, je zdroj 
zapálenia, ktorý spôsobí výbuch. 
Výbuchy môžu spôsobiť straty na 
životoch a vážne poranenia, ako aj 
významné škody. Použitie 
správneho vybavenia tomu môže 
výrazne zabrániť.

Príklady oblastí, kde môže byť 
vytvorená výbušná atmosféra, 
zahŕňajú:

• Zariadenia na spracovanie
múky a potravín

• Lakovne
• píly

Systém SpaceVac je certifikovaný pre 
použitie v týchto výbušných atmosférach 
vďaka spôsobu, akým bol vyrobený pre 
úplnú vodivosť.

Začali sme tým, že sme nahradili naše 
štandardné čistiace tyče z uhlíkových 
vlákien novými 100% uhlíkovými tyčami. 
Tento nový typ tyče zostáva mimoriadne 
ľahký a odolný. Všetky tyče sú vybavené 
unikátnym mechanizmom "Bezpečnostného 
uzáveru" - zabezpečujúcim, že tyče nebudú 
počas prevádzky oddelené.

Kompletné antistatické 
riešenie

Okrem týchto nových antistatických tyčí je 
systém vybavený špecializovanou líniou 
čistiacich hlavíc a nástrojov Atex  - vrátane 
antistatických štetín na kefách a ľahkých 
hlavíc z uhlíkových vlákien, ktoré poskytujú 
operátorom flexibilnú škálu nástrojov na 
riešenie akýchkoľvek čistiacich situácií.

Systém je zakončený novými špeciálnymi 
hadicami a manžetami, aby sa zabezpečilo, 
že SpaceVac ponúka koncovú vodivosť 
zabezpečujúcu bezpečnosť obsluhy a 
čistiaceho výkonu.

* Použitie systému SpaceVac Atex podlieha
spárovaniu s vhodne zvolenou vákuovou jednotkou
bez iskrenia. Pre poradenstvo k týmto vysávačom sa
obráťte na svojho zástupcu spoločnosti SpaceVac.

8” Flexi Brush

Safety Locking Mechanism

Round Brush



Čo je zahrnuté v systéme...

Tyčový Kit:
5 x 1.6m Carbon tyče 
1 x 0.8m Carbon tyč

1 x Taška na kit

8” Flexi Brush

Štrbinová hlavica

Carbon hlavica 135’
Hlavica Kit:
1 x Carbon hlavica 135’
1 x Carbon hlavica 90’
1 x Carbon rovná hlavica             
1 x 8” Flexi Kefa
1 x 15” Flexi Kefa
1 x Podlhovastá hlvaica
1 x dlhá okrúhla kefa
1 x Štrbinová hlavica

1 x Taška na kit

Hadica Kit:
1 x 5m x 38mm Atex Hadica 
1 x Manžeta na hadicu
1 x Adaptér (hadica/tyč)

1x Taška na kit

5m Hadica

Vonkajší čistiaci systém SpaceVac je štandardne dodávaný s nasledujúcou výbavou. 
Všetky prvky sú vybavené jedinečným mechanizmom "bezpečnostného uzamykania".

Navrhnuté a vyrobené vo Veľkej Británii.

Kamera Kit:
1 x Bezdrôtový monitor  
1 x Bezdrôtová kamera   
1 x Kamera klip
1 x Monitor klip

1 x Taška na kit



Dovozca do Slovenskej republiky:
 GREEN CLEANING s.r.o. Zvolen

T: +421 911 088 098 
 W: greencleaning.sk

E: info@greencleaning.sk




