
Teplotní výkyv u běžných horkovodních  

vysokotlakých čistících přístrojů: cca +/- 10 °C

Teplotní výkyv u Kränzle-therm 

s regulovatelným výkonem hořáku: +/- 1 °C
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Regulovatelný výkon hořáku

Přístroje Kränzle-therm s diesel ohřevem jsou 
vybaveny digitálním termostatem, který nyní 
umožňuje 2 druhy provozu (vyjímkou je therm CA/C):

Druh provozu 1: Termostatická regulace  °C

Požadovaná hodnota teploty ve °C může být
předvolena pomocí tlačítek (+ -). Termostat měří
teplotu vody u výstupu z topné spirály a zapíná nebo
vypíná hořák na základě předem zadaných
hodnot. Změřená hodnota teploty vody ve °C
se objeví na displeji (zobrazení skutečné hodnoty).

Druh provozu 2: Výkon hořáku %

Výkon hořáku v % může být předvolen pomocí 
tlačítek (+ -). Hořák je zapínán a vypínán na základě 
zadání požadovaných hodnot  s příslušnou frekvencí.  

Měří se teplota vody na výstupu topné spirály, která
se v °C objeví na displeji (skutečná hodnota). Teplota
vyplývá z právě nastavené hodnoty pracovního tlaku
a výkonu hořáku, který je uveden na displeji.

Druh provozu 2 má oproti provozu 1 tu výhodu, že po 
určení parametrů může být teplota udržována na 
stejné úrovni s odchylkou +/- 1°C. A to i při provozu 
se sníženým tlakem vody a nízkou teplotou, tak jak
je to např. potřebné při mytí zvířat. Všechny poslední 
zvolené hodnoty zůstanou v paměti termostatu.

Přístroje série therm CA a C jsou vybaveny  
analogovým otočným termostatem (regulační 
oblast 30 - 140°C).

Série therm

Dokonalost, preciznost, inovace

Vysokotlaké horkovodní čistící přístroje Kränzle-
therm v sobě spojují velké množství technických 
inovací vyvinutých firmou Kränzle, které přispívají 
ke spolehlivému provozu, k bezpečnosti přístroje a  
v neposlední řadě zjednodušují i obsluhu a servis. 

Přístroje Kränzle-therm pracují s mimořádnou  
provozní bezpečností, s ohledem na životní 
prostředí pracují čistě a tiše.

Přístroje Kränzle-therm ztělesňují nejnovější stav 
techniky a bezpečnosti. 

Počítadlo provozních hodin

V digitálních termostatech vysokotlakých  
horkovodních čistících přístrojů Kränzle-therm  
je zabudováno počítadlo provozních hodin  
(vyjímkou je therm CA/C).    
Stlačí-li se tlačítko °C nebo tlačítko % na dobu delší 
než 2 sekundy, objeví se na displeji po sobě vždy na 
dobu 5 sekund počet provozních hodin čerpadla a 
počet provozních hodin hořáku. Toto zobrazení 
zjednodušuje např. stanovení servisních intervalů.

Bezpečnostní zařízení

- Ventil pro plynulou regulaci velikosti tlaku 
 a množství vody. Tento ventil umožňuje i beztlaký
 bypasový provoz.
- Bezpečnostní ventil, který chrání stroj před nepřípustně  
 vysokým přetlakem. 
- Čidlo průtoku, které při nedostatku vody vypne
 naftový hořák a zabrání tak přehřátí topné komory.
- Tlakový spínač, který řídí odpojení hořáku a povolí  
 spalování pouze při dostupném pracovním tlaku.
- Druhý speciální diferenciální tlakový spínač, který   
 umožní automatické odpojení přístroje, pokud je   
 pistole uzavřena na dobu delší než 30 sekund. 
- Nadproudová ochrana, která vypn e přístro j při
 přehnaně vysokém příkonu nebo přetížení.

Veškeré komponenty se již milionkrát osvědčily 
u jiných přístrojů.

Optická kontrola plamene

Přístroje Kränzle-therm s diesel ohřevem jsou
vybaveny optickou kontrolou plamene (vyjímkou  
je therm CA). Nad spalovací komorou se nachází 
fotobuňka, která je spojena s centrální řídící  
elektronikou. Jakmile fotobuňka zaregistruje, že 
plamen hořáku zhasl, ačkoliv je přívod paliva v 
pořádku, uzavře se během krátké doby přívod paliva 
a na displeji termostatu se objeví chybové hlášení 

(vyjímkou je therm CA/C). 

 

                        therm CA   therm C            therm E-M       Velký therm               therm E-ST      therm ST



   
  Technická data  therm CA 11/130 therm CA 12/150 therm CA 15/120

 Č. výr. s bubnem pro navinutí hadice  41.460 1 41.461 1 41.462 1

 Č. výr. bez bubnu pro navinutí hadice  41.460 41.461 41.462

 Pracovní tlak, plynule regulovatelný  30-130 barů / 3-13 MPa 30-150 barů / 3-15 MPa 30-120 barů / 3-12 MPa

 Max. přípustný přetlak  145 barů / 14,5 MPa 170 barů / 17 MPa 135 barů / 13,5 MPa

 Vodní výkon   11 l/min (660 l/h) 12 l/min (720 l/h) 15 l/min (900 l/h)

 Ohřev vysokotlaké vody (přívod 12 °C), plynule regulovatelný 12 - 80 °C 12 - 80 °C 12 - 80 °C

 Parní provoz   max. 140 °C max. 140 °C max. 140 °C

 Velikost rotační turbo trysky  045 045 07

 Velikost trysek pro plochý paprsek  25045 25045 2507

 Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu  5,1 kg/h (6,1 l/h) 5,4 kg/h (6,4 l/h) 6,0 kg/h (7,1 l/h)

 Spotřeba topného oleje při ΔT 45 °  3,2 kg/h (3,8 l/h) 3,5 kg/h (4,1 l/h) 4,3 kg/h (5,1 l/h)

 Topný výkon kotle  55 kW 58 kW 65 kW

 Nádrž na palivo s kontrolou zásoby  25 l 25 l 25 l

 Počet otáček motoru  1.400 ot./min 1.400 ot./min 1.400 ot./min

 Elektrická přípojka  230 V, 15,0 A, 50 Hz  400 V, 7,2 A, 50 Hz 400 V, 7,2 A, 50 Hz

 Příkon   3,4 kW 3,8 kW 3,8 kW

 Výkon   2,3 kW 3,0 kW 3,0 kW

 Hmotnost s bubnem pro navinutí hadice  171 kg 171 kg 181 kg

 Rozměry bez bubnu pro navinutí hadice v mm (D x Š x V)  790 x 590 x 980   790 x 590 x 980   790 x 590 x 980
 

 Rozsah dodávky
 Systém Total-Stop  

 Bezpečnostní vypínání  

 Čidlo průtoku   

 Předběžné provzdušnění spalovací komory   

 Nasávání čistících prostředků  

 Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 15 m JS 8

 Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 15 m JS 8

 Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8

 Bezpečnostní vypínací pistole 'Midi', s prodloužením z ušlechtilé oceli a plochou tryskou

 Bezpečnostní vypínací pistole 'Midi'   

 Proudová trubice s rotační tryskou turbo z ušlechtilé oceli (jen ve spojení s 'Midi' 12.160)           

 Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli (jen ve spojení s 'Midi' 12.160)   

 Blokovací brzda 

 Filtr pro vstupní vodu  

       sériově dodávaná výbava           volitelně                 barevné kódování pro velikost trysky

  Č. výr. Č. výr. Č. výr.

 

  

   

  44.152 1 44.152 1 44.152 1

  44.879 44.879          44.879   

  44.878 44.878 44.878

  12.164 1-D25045 12.164 1-D25045 12.164 1-D2507

  12.160 12.160 12.160

  41.072 3 41.072 3 41.072 7

  12.392 2-D25045 12.392 2-D25045 12.392 2-D2507

   13.310 13.310 13.310

   

Kompaktní horkovodní série therm CA

Podvozek vhodný pro pohyb v terénu, 
velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy.

Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou 
klikou a 15 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny.

7,5 m připojovacího kabelu s možností navinutí.
(CA 11/130: 5 m)

Držák pro bezpečnostní vypínací pistoli,
rotační turbo trysku a plochou trysku. 

Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu.
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   Technická data  therm C 11/130 therm C 13/180 therm C 15/150

 Č. výr. s bubnem pro navinutí hadice  41.442 1 41.441 1 41.440 1

 Č. výr. bez bubnu pro navinutí hadice  41.442 41.441 41.440

 Pracovní tlak, plynule regulovatelný  30-130 barů / 3-13 MPa 30-180 barů / 3-18 MPa 30-150 barů / 3-15 MPa

 Max. přípustný přetlak  145 barů / 14,5 MPa 200 barů / 20 MPa 170 barů / 17 MPa

 Vodní výkon   11 l/min (660 l/h) 13 l/min (780 l/h) 15 l/min (900 l/h)

Ohřev vysokotlaké vody (přívod 12 °C), plynule regulovatelný 12 - 80 °C 12 - 80 °C 12 - 80 °C

 Parní provoz   max. 140 °C max. 140 °C max. 140 °C

Velikost rotační turbo trysky  045 045 055

Velikost trysek pro plochý paprsek  25045 25045 25055

Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu  5,1 kg/h (6,1 l/h) 5,8 kg/h (6,8 l/h) 6,0 kg/h (7,1 l/h)

Spotřeba topného oleje při ΔT 45 °  3,2 kg/h (3,8 l/h) 3,8 kg/h (4,5 l/h) 4,3 kg/h (5,1 l/h)

Topný výkon kotle  55 kW 60 kW 65 kW

Nádrž na palivo s kontrolou zásoby  25 l 25 l 25 l

Počet otáček motoru  1.400 ot./min 1.400 ot./min 1.400 ot./min

Elektrická přípojka  230 V, 15,0 A, 50 Hz  400 V, 8,7 A, 50 Hz 400 V, 8,7 A, 50 Hz

Příkon   3,4 kW 4,8 kW 4,8 kW

 Výkon   2,3 kW 4,0 kW 4,0 kW

 Hmotnost s bubnem pro navinutí hadice  179 kg 179 kg 179 kg

 Rozměry bez bubnu pro navinutí hadice v mm (D x Š x V) 790 x 590 x 980   790 x 590 x 980   790 x 590 x 980
 

 Rozsah dodávky
 Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru  

Bezpečnostní vypínání  

Čidlo průtoku   

Předběžné provzdušnění spalovací komory   

Optický systém kontroly spalování  

Pojistný termostat, spustí se při překročení teploty spalin 230 °C 

4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení  

Vypínání hořáku při nedostatku topného oleje  

Nasávání čistících prostředků

Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 15 m JS 8  

Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 15 m JS 8  

Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8    

Bezpečnostní vypínací pistole 'Midi', s prodloužením z ušlechtilé oceli a plochou tryskou

Bezpečnostní vypínací pistole 'Midi'   

Proudová trubice s rotační tryskou turbo z ušlechtilé oceli (jen ve spojení s 'Midi' 12.160)           

Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli (jen ve spojení s 'Midi' 12.160) 

Blokovací brzda 

Filtr pro vstupní vodu 

      sériově dodávaná výbava            volitelně                     barevné kódování pro velikost trysky

 Č. výr. Č. výr. Č. výr.

 

 

 

 44.152 1 44.152 1 44.152 1

 44.879 44.879     44.879

 44.878 44.878 44.878

 12.164 1-D25045 12.164 1-D25045 12.164 1-D25055

 12.160 12.160 12.160

 41.072 3 41.072 3 41.072 4

 12.392 2-D25045 12.392 2-D25045 12.392 2-D25055

 

 13.310 13.310 13.310

  

Kompaktní horkovodní série therm C

Podvozek vhodný pro pohyb v terénu, 
velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy.

Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou 
klikou a 15 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny.
 

7,5 m připojovacího kabelu s možností navinutí.
(C 11/130: 5 m)

Držák pro bezpečnostní vypínací pistoli,
rotační turbo trysku a plochou trysku. 
 

Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu.
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 Technická data   therm 635-1 therm 875-1 therm 895-1 therm 1165-1 therm 1525-1

 Č. výr. s bubnem pro navinutí hadice  41.349 1 41.342 1 41.352 1 41.353 1 41.348 1

 Č. výr. bez bubnu pro navinutí hadice 41.349 41.342 41.352 41.353 41.348

 Pracovní tlak, plynule regulovatelný 30-130 barů / 3-13 MPa 30-175 barů / 3-17,5 MPa 30-195 barů / 3-19,5 MPa 30-165 barů / 3-16,5 MPa 30-125 barů / 3-12,5 MPa

 Max. přípustný přetlak 145 barů / 14,5 Mpa 190 barů / 19 MPa 215 barů / 21,5 MPa 180 barů / 18 MPa 140 barů / 14 MPa

 Vodní výkon  10,6 l/min (635 l/h) 14,6 l/min (875 l/h) 14,9 l/min (895 l/h) 19,4 l/min (1.165 l/h) 25 l/min (1500 l/h)

 Ohřev vysokotlaké vody (přívod 12 °C), plynule regulovatelný 12 - 80 °C 12 - 80 °C 12 - 80 °C 12 - 80 °C 12 - 65 °C

 Parní provoz max. 140 °C max. 140 °C max. 140 °C max. 140 °C max. 140 °C

 Velikost rotační turbo trysky 045 045 045 07 

 Velikost trysek pro plochý paprsek 25045 25045 25045 2507 20125

 Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu 5,1 kg/h (6,1 l/h) 5,8 kg/h (6,8 l/h) 6,0 kg/h (7,1 l/h) 7,1 kg/h (8,5 l/h) 7,7 kg/h (9,2 l/h)

 Spotřeba topného oleje při ΔT 45 ° 3,2 kg/h (3,8 l/h) 4,2 kg/h (5,0 l/h) 4,3 kg/h (5,1 l/h) 5,6 kg/h (6,6 l/h) 7,2 kg/h (8,5 l/h)

 Topný výkon kotle 55 kW 60 kW 65 kW 78 kW 84 kW

 Nádrž na palivo s kontrolou zásoby 35 l 35 l 35 l 35 l 35 l

 Počet otáček motoru 1.400  ot./min 1.400  ot./min 1.400  ot./min 1.400  ot./min 1.400  ot./min

 Elektrická přípojka 230 V, 15 A, 50 Hz 400 V, 8,7 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz  400 V, 12 A, 50 Hz 400 V, 12 A, 50 Hz

 Příkon 3,4 kW 4,8 kW 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

 Výkon  2,3 kW 4,0 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW

 Hmotnost s bubnem pro navinutí hadice 218 kg 218 kg 223 kg 223 kg 228 kg

 Rozměry bez bubnu pro navinutí hadice v mm (D x Š x V) 1050 x 800 x 1000 1050 x 800 x 1000  1050 x 800 x 1000   1050 x 800 x 1000 1050 x 800 x 1000
    

 Rozsah dodávky
 Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru  

 Bezpečnostní vypínání  

 Čidlo průtoku   

 Předběžné provzdušnění spalovací komory   

 Optický systém kontroly spalování  

 Pojistný termostat, spustí se při překročení teploty spalin 230 °C 

 4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení  

 Vypínání hořáku při nedostatku topného oleje  

 Počítadlo provozních hodin

 Nasávání čistících prostředků

 Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 20 m JS 8  

 Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 20 m JS 8

 Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8

 Bezpečnostní vypínací pistole 'Starlet'   

 Rotační turbo tryska s trubkou z ušlechtilé oceli  

 Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli   

 Blokovací brzda 

 Filtr pro vstupní vodu  

       sériově dodávaná výbava           volitelně                 barevné kódování pro velikost trysky

  Č. výr. Č. výr. Č. výr. Č. výr. Č. výr.

 

   

  

   

  

  

  44.392 1 44.392 1 44.392 1 44.392 1 44.392 1

  44.381 2 44.381 2 44.381 2 44.381 2 44.381 2

  41.081 41.081 41.081 41.081 41.081

  12.320 2 12.320 2 12.320 2 12.320 2 12.320 2

  41.072 3 41.072 3 41.072 3 41.072 7 

  12.392 2-D25045 12.392 2-D25045 12.392 2-D25045 12.392 2-D2507                12.392 2-M20125 

  

  13.310 13.310 13.310 13.310 13.310   

Velká horkovodní série therm

Ocenění za vysokou  
kvalitu designu.

Podvozek vhodný pro pohyb v terénu,
velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy.

Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou 
klikou a 20 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny. 
 

7,5 m připojovacího kabelu s možností navinutí.

(635-1: 5 m)

Pouzdro pro bezpečnostní vypínací pistoli, 
rotační turbo trysku a plochou trysku. 

Excentrická blokovací brzda.
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Technická data                             stacionární therm 601 E-ST 18  therm 601 E-ST 24 therm 601 E-ST 36 therm 871 E-ST 48  therm 891 E-ST 48 

                                                      mobilní přístroje therm 602 E-M 18  therm 602 E-M 24 therm 602 E-M 36 therm 872 E-M 48   

 Č. výr. E-ST 41.358 5 41.358 6 41.358 7 41.358 9 41.358 8

 Č. výr. E-M s bubnem pro navinutí hadice  41.360 1 41.361 1 41.362 1 41.363 1

 Č. výr. E-M bez bubnu pro navinutí hadice  41.360 41.361 41.362 41.363

 Konstrukční velikost / čerpadlo BG 100 / AM BG 100 / AM BG 100 / AM BG 100 / AM BG 112 / AQ

 Plynule regulovatelný pracovní tlak, velikost trysky 25045 30-100 barů / 3-10 MPa 30-100 barů / 3-10 MPa 30-100 barů / 3-10 MPa 

 Plynule regulovatelný pracovní tlak, velikost trysky 2503 30-160 barů / 3-16 MPa 30-160 barů / 3-16 MPa 30-160 barů / 3-16 MPa

 Plynule regulovatelný pracovní tlak, velikost trysky 2505    30-170 barů / 3-17 MPa 30-220 barů / 3-22 MPa

 Vodní výkon při velikosti trysky 25045 10 l/min (600 l/h) 10 l/min (600 l/h) 10 l/min (600 l/h) 

 Vodní výkon při velikosti trysky 2503 8,6 l/min (516 l/h) 8,6 l/min (516 l/h) 8,6 l/min (516 l/h)

 Vodní výkon při velikosti trysky 2505    14,5 l/min (870 l/h)   15 l/min (900 l/h) 

 Ohřev vysokotl. vody (přívod 12 °C), plynule regulovatelný 60 °C při 32 barů 72 °C při 32 barů 80 °C při 32 barů 80 °C při 32 barů 80 °C při 32 barů

 Ohřev přiváděné vody při 10 l/min + 26 °C + 34 °C + 50 °C + 46 °C při 14,5 l/min + 46 °C při 15 l/min

 Topný výkon kotle 18 kW 24 kW 36 kW 48 kW 48 kW

Počet otáček motoru 1.400 ot./min 1.400 ot./min 1.400 ot./min 1.400 ot./min 1.400 ot./min

Elektrická přípojka 400 V, 32,6 A, 50 Hz  400 V, 41,2 A, 50 Hz 400 V, 58,6 A, 50 Hz 400 V, 80 A, 50 Hz 400 V, 80 A, 50 Hz

Příkon 20,6 kW 26,6 kW 38,6 kW 53,5 kW 53,5 kW

 Jištění 50 A 63 A 80 A 80 A 80 A

 Hmotnost E-ST 130 kg 130 kg 140 kg 140 kg 140 kg

 Hmotnost E-M 178 kg 178 kg 178 kg 178 kg 178 kg

 Rozměry E-ST v mm (Š x H x V) 800 x 650 x 950 800 x 650 x 950 800 x 650 x 950 800 x 650 x 950 800 x 650 x 950

 Rozměry E-M bez hadicového bubnu v mm (D x Š x V)  790 x 590 x 980   790 x 590 x 980   790 x 590 x 980 790 x 590 x 980
 

 Rozsah dodávky
 Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru  

Bezpečnostní vypínání  

4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení    

Počítadlo provozních hodin

Nasávání čistících prostředků

Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 20 m JS 8  

Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 20 m JS 8

Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8

Bezpečnostní vypínací pistole 'Starlet'   

Rotační turbo tryska s trubkou z ušlechtilé oceli  

Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli

Filtr pro vstupní vodu

Dálkové ovládání

Mincovník s ukazatelem zbytkové hodnoty

      sériově dodávaná výbava           volitelně                barevné kódování pro velikost trysky      (P®i objednávání prosím vΩdy uve∂te poΩadovan¥ pracovní tlak resp. velikost trysky.)

 Č. výr. Č. výr. Č. výr. Č. výr. Č. výr.

 

 

 44.392 1 44.392 1 44.392 1 44.392 1 

 44.381 2 44.381 2 44.381 2 44.381 2 

 41.081 41.081     41.081 41.081 41.081

 12.320 2 12.320 2 12.320 2 12.320 2 12.320 2

 

 

 13.310 13.310 13.310 13.310 13.310   

Kryt z ušlechtilé oceli.

3 m připojovacího kabelu bez zástrčky.
(E-ST, stacionární)

Elektrický ohřev vysokotlaké vody.

Integrovaný buben pro navinutí hadice 
s 20 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny.
 

3 m připojovacího kabelu se zástrčkou.
(E-M, mobilníl)

Elektricky ohřívaná horkovodní série therm E-ST, E-M

   22



 

 Technická data  therm 895 ST  therm 1165 ST 
 Č. výr.   41.352 5  41.353 5 

 Pracovní tlak, plynule regulovatelný  30-195 barů / 3-19,5  MPa  30-165 barů / 3-16,5 MPa

 Max. přípustný přetlak  215 barů / 21,5 MPa  180 barů / 18 MPa

 Vodní výkon   14,9 l/min (895 l/h)  19,4 l/min (1.165 l/h)

 Ohřev vysokotlaké vody (přívod 12 °C), plynule regulovatelný  12 - 80 °C  12 - 80 °C

 Parní provoz   max. 140 °C  max. 140 °C

 Velikost trysek pro plochý paprsek  25045   2507

 Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu  6,0 kg/h (7,1 l/h)  7,1 kg/h (8,5 l/h)

 Spotřeba topného oleje při  ΔT 45 °  4,3 kg/h (5,1 l/h)  5,6 kg/h (6,6 l/h)

 Topný výkon kotle  65 kW   78 kW

 Nádrž na palivo s kontrolou zásoby  25 l   25 l

 Počet otáček motoru  1.400 ot./min  1.400 ot./min

 Elektrická přípojka  400 V, 12 A, 50 Hz  400 V, 12 A, 50 Hz

 Příkon  7,5 kW   7,5 kW

 Výkon  5,5 kW   5,5 kW

 Hmotnost   235 kg   240 kg

 Rozměry v mm (Š x H x V)   800 x 650 x 1600  800 x 650 x 1600 
 

 Rozsah dodávky
 Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru  

 Bezpečnostní vypínání  

 Čidlo průtoku 

 Předběžné provzdušnění spalovací komory 

 Optický systém kontroly spalování

 Pojistný termostat, spustí se při překročení teploty spalin 230 °C  

 4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení

 Vypínání hořáku při nedostatku topného oleje    

 Počítadlo provozních hodin

 Nasávání čistících prostředků  

 Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8     

 Bezpečnostní vypínací pistole 'Starlet'

 Rotační turbo tryska s trubkou z ušlechtilé oceli   

 Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli

 Filtr pro vstupní vodu  

 Dálkové ovládání

 Mincovník s ukazatelem zbytkové hodnoty

 Automatický naviják vysokotlaké hadice

       sériově dodávaná výbava            volitelně                 barevné kódování pro velikost trysky

Stacionární horkovodní série therm ST

Kryt z ušlechtilé oceli.

Plynulá regulace teploty pomocí  
digitálního termostatu.  

Se zabudovaným počítadlem provozních hodin
pro vysokotlaké čerpadlo a hořák.

Velký manometr z nerezové oceli.

Spínač pro čerpadlo přísad.

Mincovník a dálkové ovládání až
pro 4 čistící programy (volitelně).

Komínek pro odvod zplodin Ø 200 mm. 
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  Č. výr. Č. výr.  

 

  

    

  41.081 41.081           

  12.320 2 12.320 2

  41.072 3 41.072 7 

  12.392 2-D25045 12.392 2-D2507  

  13.310 13.310     

 

   



33 litrü 17 litrü

8,5 litrü 11 litrü

         Běžný přístroj                    Ventos 20 E/L
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Vysavače nečistot v kapalném / suchém stavu Ventos 

Pohonná jednotka

Filtrační element

Dostupný objem nádrže

Skutečný objem filtračního sáčku

Optimálně využitelný objem při 
suchém vysávání

Nový inovativní konstrukční princip maximalizuje 

prostor určený pro ltrační sáček.

Filtrační sáček může v nádrži pojmout podstatně 

větší prostor než filtrační sáčky ve srovnatelných 

přístrojích. 

Maximální výkon

Vestavbou turbíny se zvýšeným výkonem 

s maximální účinností se oproti předcházejícím 

modelům zvýší průtok turbínou z 3.200 na 

3.700 l/min. a podtlak z 200 na 240 mbar. 

S těmito hodnotami se modely Ventos nacházejí 

v horní výkonové třídě.

Vysoký komfor t při manipulaci 
a vysoká stabilita

Díky mimořádně kompaktnímu a zaoblenému  

designu mohou být nové přístroje Ventos pohodlně 

přenášeny a transportovány i na schodech 

a lešeních. Kompaktní konstrukce s nízkým 

těžištěm zaručuje stabilitu i na nerovných 

podkladech stejně jako při transportu ve vozidle.

Držák pro uchycení příslušenství

Na zadní straně pouzdra přístroje se nalézá praktický

držák s úchyty pro sériové příslušenství, které je tak 

možné mít neustále s sebou, je stále připraveno 

k použití a v případě potřeby je možné jej rychle 

vyměnit. 

Možnost vyfukování vzduchu

Vysavavače nečistot v kapalném / suchém stavu

Ventos jsou sériově vybaveny možností vyfukování

vzduchu.

Pro srovnání: Objem filtračního  
sáčku v poměru k objemu nádrže  

(A - D: konkurenti)

Přístrojová zásuvka se zapínací 
a vypínací automatikou
 

Přístrojová zásuvka umožňuje přímé napojení

elektropřístrojů s odsáváním. Elektronika

zapíná turbínu a připojený elektropřístroj

s časovým zpožděním a zabraňuje tak proudovým

rázům a možnému vypnutí pojistek. Zpoždění po

vypnutí elektropřístroje zajišťuje, aby se s doběh 

em turbíny vysál z nasávací hadice zbytkový prach 

a hadice tak mohla být odložena vždy čistá.

Elektronická kontrola úrovně hladiny

Při nasávání kapalin vypnou 2 elektrody při 

dosažení maximální hladiny kapaliny automaticky 

turbínu.  

Filtrační elementy z netkané tkaniny PES

Filtrační elementy jsou nešpinivé, lze je prát a mají 

extrémně dlouhou životnost. Mohou být bez 

problémů vyměněny bez použití nástrojů.

Elektronická regulace nasávací síly

Regulace sací síly zajišťuje, aby sací výkon byl jen

tak vysoký, jak je nutné. Navíc zabraňuje tomu, aby

napojené sací nástavce nebo brusné nástroje

nezůstaly následkem příliš vysokého sacího výkonu

“přilepené’“ na hladkých podkladech.




