
pekárne, mliekarne, mlyny, konzervárne, mraziarne, nápoje, cukrovinky 

Používanie parných upratovacích systémov je 
najefektívnejšie, ale aj najhygienickejšie. Nároky 
na čistotu v potravinárskom sektore sú 
vyžadované cez najprísnejšie hygienické normy, ale 
aj cez tlak a kontrolu verejnosti. 

Najčastejším problémom v oblasti potravinárskeho 
priemyslu je v dnešnej dobe množstvo odpadovej 
vody. Tradičný spôsob čistenia vysokotlakovou 
vodou sa objavuje ako problém v každej 
spoločnosti, ktoré si nemôžu dovoliť plytvať 
tonami vody s mechanickým či chemickým 
znečistením. Zároveň nie je možné na 
potravinárskych výrobných linkách s fotobunkami 
a robotmi používať čistenie s ich povrchovým 
zaplavením veľkým množstvom vody.  
 
Parné generátory zjednodušujú dodržiavanie 
profesijných potravinárskych predpisov HACCP.  

Parné čističe Tecnovap sú: 

- ohľaduplné k životnému prostrediu 

- jednoducho sa používajú, sú skladné, spĺňajú normy HACCP 

- úsporné –  spotrebujete až o 40% menej práce a o 90% menej vody 

- vysoká teplota suchej pary zničí baktérie na čistenom povrchu 

- čistený povrch je okamžite suchý a ihneď použiteľný 

Pre bližšie informácie kontaktujte dovozcu : GREEN CLEANING s.r.o. Zvolen  

tel: 0911 088 098           www.greencleaning.sk    info@greencleaning.sk 

Chcete si objednať službu?     www.porteko.sk                    info@porteko.sk 

Parný čistič: 

- znižuje možnosť krížovej kontaminácie  

- čistí a dezinfikuje bez použitia chemikálií 

- čistí a leští pulty a zariadenia z nerez ocele 

- rozpúšťa mastnotu v rúrach, udiarňach 

- odstraňuje zapečenú a spálenú mastnotu zo  

   všetkých varných priestorov 

- čistí a dezinfikuje digestory, vetracie otvory,  

  stropy, steny, podlahy 

- do hĺbky budú vyčistené a dezinfikované  

  chladničky, mrazničky, chladiace boxy,  

  nádoby, dopravníky (plné aj sieťové) 

- nečistoty, choroboplodné zárodky odstránite  

  aj z veľmi ťažko dostupných miest  

  (škáry, štrbiny) 



Multifunkčné stroje pre rôzne dezinfekčné a čistiace úlohy spĺňajú normy HACCP 

STEAM POWER PLUS  
parný čistič + vysokotlakový čistič  

+ vysávač 

STEAM POWER   
parný čistič a tlakový čistič 

STEAM TURBO 
parný čistič a vysávač 

3 v 1 2 v 1 2 v 1 

Hydrobox  
hot&cold elektrický tlakový čistič 

2 v 1 
STEAM BVI 

parný čistič a vysávač s regulá-

ciou 

5 v 1 

Profesionálny čistič STEAM POWER a STEAM TURBO kombinuje 

možnosť parného čističa, vysokotlakového čističa a vysávača. Tým sa 

stáva multifunkčným strojom s ochranou IPX5. Celonerezové 

prevedenie s nádržami a s priamym pripojením na vodu.  Možnosť 

regulácie tlaku vody, tlaku a množstva pary. 

Neobmedzená tvorba pary vďaka automatickému dopĺňaniu bojlera 

vodou. 

Digitálny displej zobrazuje prevádzkové hodiny, tlak, teplotu a 

potrebu  údržby bojlera. Možnosť výberu príslušenstva podľa 

potreby. 

Tlakový čistič Výkon  4 kW 

 Tlak 0 až 150 bar 

 Prietok vody 780 L/hod 

Parný čistič Výkon 10,8 až 36 kW 

 Teplota pary 183 °C 

 Tlak pary 1 až 10 Bar 

Vysávač Výkon 3 kW 

 Prietok vzduchu 320 m3/h 

Napájanie  400-50/60 V-Hz 

Pre bližšie informácie kontaktujte dovozcu parných čističov Tecnovap  

GREEN CLEANING s.r.o. Zvolen  

www.greencleaning.sk    tel: 0911 088 098    mail: info@greencleaning.sk 

Regulácia výkonu pary 

zabezpečí vždy optimálny 

výkon na rôzne čistiace 

úlohy. Možnosť výberu 

príslušenstva. 

Tlak pary 10 bar 

Teplota pary 183 °C 

Množstvo pary 11,6 - 35 kg/h 

Výkon vysávača 1 kW 

Napájanie 400-50/60 V-Hz 

Výkon  10,5  ; 15,9 kW 

Tlak 0 až 150 bar 

Prietok vody 120 ; 240 L/hod 

Teplota vody 20 až 90 °C 

Napájanie 400-50/60 V-Hz 

Kombinácia studenovodného 

a teplovodného tlakového 

čističa s úsporou vody. Regu-

lácia teploty vody a tlaku. 

Vrátane príslušenstva: 10m 

hadica, 900mm nadstavec s 

tryskou. 

Belt Cleaner čistič doprav-

níkových pásov parou 

Horný čistič dopravníkov parou 

Spodný čistič dopravníkov parou 


