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STATIONAIRE KOUDWATERHOGEDRUKREINIGER

De DiBO industriële hogedruk unit is een stationaire koudwaterhogedrukreiniger die zuinig is in gebruik en vrijwel onbeperkte 
toepassingsmogelijkheden kent. Deze eendelige compacte unit is een industriële reinigingsinstallatie voor professioneel en intensief gebruik.

Deze unit is uitermate geschikt voor het reinigen met water onder hoge druk voor productieruimten, machines binnen de voedingssector en 
andere industriële toepassingen. D.m.v. een RVS overkapping wordt het motor/pompgedeelte tevens beschermd tegen opspattend water en 
verontreiniging. Hierbij komt nog dat de “sanitaire” opbouw u de mogelijkheid biedt om deze installatie in de productieruimte i.p.v. in een aparte 
technische ruimte te plaatsen.

Deze unit kan als wandmontage en als vloeropstelling worden geplaatst d.m.v. montagesteunen. 

Standaard is hij uitgevoerd voor een watertoevoertemperatuur tot 40°C. Er kan ook worden gekozen voor een uitvoering die een 
watertemperatuur tot 85°C mogelijk maakt.

RVS BESCHERMKAP ter bescherming van de 
volledige motor/pompcombinatie

Radiale hogedrukpomp 
met 3 volkeramische 

plunjers en RVS kleppen
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bar l/h °C kW m l l mm kg

1.152.025 100/21 30  - 100 1260 40   4,0 (3 x 400 V - 9 A) - - - 1020x635x445 97

1.152.030 100/30 30  - 100 1800 40  5,5 (3 x 400 V - 11 A) - - - 1020x635x445 125

1.152.100 150/15 30  - 150 900 40 4,0 (3 x 400 V - 8 A) - - - 1020x635x445 84

1.152.150 150/21 30  - 150 1260 40 5,5 (3 x 400 V - 12 A) - - - 1020x635x445 102

1.152.300 200/15 30  - 200 900 40 5,5 (3 x 400 V - 12 A) - - - 1020x635x445 100
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TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
• RVS beschermkap ter bescherming van het motor/pompgedeelte
• Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen 
• Flexibele motor/pompkoppeling
• Direct-in
• Manometer
• Grofvuilfilter

UITVOERINGEN:

OPTIONELE TOEBEHOREN

Meerprijs start/stopsysteem via doorstroomschakelaar

Steun voor vloer- en wandmontage (per 2 te bestellen)


