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Högtryckstvättaggregat ALCON Typ B-83000-HS

  PRODUKTBLAD 3:15

V.g. vänd!

ÅNGA  HETVATTEN  BENSINMOTORDRIVET

ALCON typ B-83000-HS är ett hetvatten- och ångtvättaggregat med verkligt hög kapacitet.
Används vid anläggnings-, underhålls- och upptiningsarbeten, ute på fältet, då ström
ej finns att tillgå.

ALCON typ B-83000-HS kan efter komplettering med slangrulle och speciella munstycken,
användas för schemabundna rensningar, öppning av stopp och rotbekämpning av
service- och samlingsavloppsledningar i kommunala och privata avloppssystem.

ALCON typ B-83000-HS har inbyggd invertor, oljebrännare och panna som en reglerbar
arbetstemperatur upp till +130°C som standard.

ALCON typ B-83000-HS finns med alternativa kapaciteter upp till 200 kg/cm2 respektive
                 21 lit/min.

ALCON typ B-83000-HS kan med fördel användas tillsammans med ALCON vattenbläster,
typ 7601, enligt produktblad 3:9.



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.

Tekniska data: ALCON typ B-83000-HS
Arbetstryck 10-200 kg/cm2, steglöst reglerbart
Vattenbehov 15-21 liter/minut
Vattentemperatur Steglöst reglerbar upp till + 130°C
Dieseltank 1 st 20 liters ståltank
Vikt 430 kg
Längd 1700 mm
Bredd 950 mm
Höjd 1500 mm
Motor Briggs & Stratton, alt. Honda, 13 hp, 4-takts bensin alt. disel
Brännare 1-fas, 220 V, 50 Hz, 0,24 kW
Panna Kraftig vattenrörspanna
Manöver 24 V via inbyggd transformator

De i maskinen ingående komponenterna kan beskrivas enligt följande:

Pump: Oljebadssmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av
korrossionsbeständigt material och rostfritt stål. Speciellt service-
vänlig - kontroll och ev påfyllning av olja är praktiskt taget det enda
nödvändiga underhållet.

Säkerhet: Pumpen är försedd med en på fabriken inställd retur- och säkerhets-
ventil. Tryckbrytare, termostat, fotocellautomatik och smältsäkring
skyddar pannan för överhettning.
I maskinen finns inbyggt termiskt överströmsrelä samt säkring
för 24 V manöver.

Kemikalier: Fabrikanten förbehåller sig rätten att godkänna kemikaliet innan
det används i maskinen.

Slangar: ALCON stålarmerad högtrycksslang för sprängtryck 965 kg/cm2.
Extremt låg vikt 0,215 kg/m. Plastbeläggning på utsidan ger minimal
friktion.

Spolhandtag: Högisolerad munstycksventil med s.k. ”död-mans-grepp”.

Tryckreglering: Trycket  kan regleras steglöst från spolhandtaget.

Värmesystem: Panna med kraftigt tubpaket (värmeslinga).
Kraftig dieseldriven brännare med steglös termostatreglering av
vattentemperaturen upp till +130°C som standard.

Chass – klädseli: Rilsanbehandlat och lackerat stål

Standardutrustning: 10 m armerad högtrycksslang. Spolhandtag med dubbelt spolrör.
Injektor för kemikalieinblandning.


