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Úvod
Pfii provozu klimatizaãního zafiízení dochází ãasem k zanesení
v˘mûníkÛ vnitfiní a venkovní jednotky (v˘parník, kondenzátor).
Dále se také setkáváme v praxi se zanesením potrubních rozvodÛ pro odvod kondenzátu. Neãistoty (prach, listy, pefií, hmyz
a dal‰í) nepfiíznivû ovlivÀují úãinnost klimatizaãního zafiízení,
ale i jeho Ïivotnost. Dal‰ím negativním prÛvodním prvkem je
vznik bakterii, plísní, mikrobiologick˘ch organizmÛ pfiedev‰ím
ve vnitfiních dílech (kondenzátní vaniãka, lamely v˘mûníku) klimatizaãních jednotek. Pro zamezení tûchto negativních skuteãností je nutná pravidelná servisní ãinnost klimatizaãních zafiízení.
Na‰e firma má v této oblasti dlouholeté zku‰enosti a dovolujeme si Vám proto nabídnout praxí odzkou‰ené pfiípravky od renomovan˘ch firem pro servis klimatizaãních zafiízení.

Údržba kondenzátorů (výměníků venkovních jednotek)
Nefiltrovan˘ vzduch, kter˘ prochází v˘mûníkem venkovní jednotky je ve vût‰inû pfiípadÛ kontaminován neãistotami, které ãasem zaná‰ejí prostor mezi lamelami a v hor‰ím pfiípadû pak vzniká celistv˘ nános neãistot (listím, hmyzu, trávy atp.) na celé plo‰e v˘mûníkÛ a je tak znemoÏnûno proudûní vzduchu, coÏ vede ke sníÏení úãinnosti klimatizaãního zafiízení. V˘robci uvádûjí, Ïe zneãi‰tûné zafiízení spotfiebuje aÏ o 30 % energie navíc!

Univerzální v˘mûníkov˘ ãistiã – ENVIRO COIL
Tento univerzální ekologick˘ ãistící pfiípravek je moÏné pouÏít jak na venkovní kondenzátory, tak i na v˘parníky
vnitfiních jednotek.
ENVIRO COIL obsahuje ekologické biologicky odbouratelné saponáty, nevydává Ïádn˘ zápach, je nehofilav˘, nepo‰kozuje Ïivotní prostfiedí a neohroÏuje
zdraví pracovníka. OdstraÀuje pouze nahromadûné
neãistoty, nepÛsobí negativnû na hliníková Ïebra ani
na okolní kov. Neobsahuje Ïádné kyseliny, fosfáty, rozpou‰tûdla, hydroxid sodn˘ a hydroxid draseln˘.

Ředění:

Balení:

– v pomûru 8:1 (voda/ENVIRO COIL)
pro v˘parníky
– v pomûru 4:1 (voda/ENVIRO COIL)
pro vzduchem chlazené kondenzátory
5 litrov˘ kanystr

Kondenzátorov˘ ãistiã – HYDRO FOAM
Pfiípravek HYDRO FOAM je vysoce úãinná chemikálie urãená k ãi‰tûní vzduchem chlazen˘ch kondenzátoru s
hliníkov˘mi Ïebry.
HYDRO FOAM obsahuje kyseliny a mûl by se aplikovat pomocí nízkotlakého rozpra‰ovaã odolného proti kyselinám.

Aplikace: aplikovat od spodní ãásti kondenzátoru
smûrem nahoru – vytvofií se pûna
Ředění:
v pomûru 6:1 (voda/HYDRO FOAM)
Balení:
5 litrov˘ kanystr
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Kondenzátorov˘ ãistiã – STAR 75 P (pûniv˘), STAR 75 PN (nepûniv˘)
Pfiípravek STAR 75 je vodou fiediteln˘ urãen˘ k ãi‰tûní stfiednû zneãi‰tûn˘ch povrchÛ. STAR 75 neobsahuje hydroxidy. Koncentrát je dostupn˘ jako pûniv˘ nebo nepûniv˘.
Aplikace:

lze aplikovat pomocí nízkotlakého
a vysokotlakého rozpra‰ovaãe nebo
ruãnû po kaÏdé operaci doporuãujeme
oplach vodou

Ředění:
Balení:

doporuãeno cca v pomûru 20:1
(voda/STAR 75) – záleÏí dle zneãi‰tûní
5, 10, 30 litrov˘ kanystr

Údržba výparníků (výměníků vnitřních jednotek)
Cirkulaãní vzduch, kter˘ prochází v˘mûníkem vnitfiní jednotky nemusí b˘t vÏdy 100% odfiltrován a na lamelách
vnitfiní jednotky mÛÏe opût docházet k nánosu neãistot a vzniku bakterii. Z tohoto dÛvodu nabízíme jednak ãistící,
ale i desinfekãní pfiípravky.
Pro zneãi‰tûné v˘parníky doporuãujeme pouÏít jiÏ zmiÀovan˘ UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ ENVIRO COIL o vhodném nafiedûní.

V˘parníkov˘ ãistiã – HYDRO COIL
Pfiípravek HYDRO COIL je chemicky vyvinut tak, aby byla jeho aplikace jednoduchá a úãinná s ohledem na
umístûní a charakteru ãi‰tûného zafiízení.
HYDRO COIL lze s úspûchem pouÏít na i na silnû
zneãi‰tûné v˘parníky. S ohledem na náklady i pracnost
je nejvhodnûj‰í tento pfiípravek pouÏívat v pravideln˘ch intervalech pfii periodick˘ch servisních ãinnostech.

Aplikace: jednoduchá aplikace na horní (pfiívodní)
stranu v˘mûníku pomocí nízkotlakého
rozpra‰ovaãe
Ředění:
v pomûru 8:1 (voda/ENVIRO COIL)
pro v˘parníky
v pomûru 4:1 (voda/ENVIRO COIL)
pro vzduchem chlazené kondenzátory
Balení:
5 litrov˘ kanystr

V˘parníkov˘ ãistiã – CONDEN CIDE
Pfiípravek CONDEN CIDE je specielnû vyvinut k desinfekci a odstraÀování neãistot z kovov˘ch povrchÛ v˘mûníkÛ, kondenzaãních pánví, elektrostatick˘ch filtrÛ, z kanálÛ jednotek kde proudí vzduch.
CONDEN CIDE odstraÀuje úãinnû prachové chuchvalce, tabákov˘ dehet, v˘fukové plyny a dal‰í neãistoty. Kromû odstraÀování neãistot CONDEN CIDE také
povrchy desinfikuje, protoÏe obsahuje bioxid. Vhodné
pro klimatizaãní jednotky pracující v prostorách, kde
se pfiipravují jídla atp.

Aplikace: jednoduchá aplikace pomocí nízkotlakého rozpra‰ovaãe, nechte pÛsobit cca
10 minut
Ředění:
v pomûru 4:1 (voda/CONDEN CIDE)
Balení:
5 litrov˘ kanystr

CONDEN CIDE niãí zárodky a bakterie: Legionella
pneumophilia, Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Aspergillus Niger, Salmonella, Cholerasuis, Pseudomonas, Aeruginose, Trichophyton, motagrophytes.
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V˘parníkov˘ ãistiã s desinfekcí – EASY CARE SPRAY
Pfiípravek EASY CARE slouÏí k ãi‰tûní a desinfekci lamel v˘mûníku vnitfiní jednotky. EASY CARE s desinfekcí
odstraÀuje tuhé neãistoty, bakterie, plísnû a sliz.
Aplikace: EASY CARE je aerosol ve spreji, nechte
pÛsobit cca 10 minut, není tfieba vyplachovat v˘mûník po vyãi‰tûní

Ředění:

sprej (aerosol 500 ml)

Údržba odpadů kondenzátu
Pfii ochlazování vzduchu dochází ke vzniku kondenzátu (demineralizovaná voda), kter˘ odvádíme do odpadÛ.
âasem v‰ak dochází k zanesení odvodÀovacího potrubí a kondenzátního Ïlabu uvnitfi vnitfiní jednotky. Pro zamezení tûchto skuteãností doporuãujeme pouÏívat níÏe uvedené pfiípravky.

âistiã odpadÛ kondenzátu – DRAIN KLEEN
Pfiípravek DRAIN KLEEN je vysoce úãinn˘ a efektivní tekut˘ ãistiã na odvodÀovací potrubí, kondenzátní Ïlaby
atp. DRAIN KLEEN má vût‰í mûrnou hmotnost neÏ voda a snadno se dostane ke zdroji neãistot je‰tû pfiedtím, neÏ
se plnû zaktivizuje.
DRAIN KLEEN rychle rozpou‰tí v‰echny organické pfiekáÏky, odstraní vápenné nánosy a loÏiska rzi z odtokov˘ch cest a lapaãÛ. DRAIN KLEEN obsahuje specielní inhibitory, které fiídí jeho ãinnost a jeho pouÏití je bezpeãné
na vût‰inû kovov˘ch a plastick˘ch povr‰ích. Nedoporuãuje se uÏívat u systému s kondenzátními ãerpadly.
Aplikace: pfied pouÏitím DRAIN KLEEN odstraÀte z
kondenzátního Ïlabu a pfiístupn˘ch ãástí
nadbyteãnou vodu, pomalu nalijte do
kondenzátního Ïlabu a nechte pÛsobit po
dobu 5 minut. Následnû pak odpady
propláchnûte vodou po dobu 2 aÏ 3 minut. Doporuãujeme postup je‰tû jednou
opakovat.

Ředění:
Balení:

pfiípravek se nefiedí
5 litrov˘ kanystr

Pfiípravek pro o‰etfiení kondenzátní vaniãky – STAY CLEAN STRIPS
Pfiípravek STAY CLEAN STRIPS jsou specielní prouÏky, které omezují v˘skyt bakterií,
plísní a hub v kondenzátních vaniãkách (Ïlabech).
STAY CLEAN obsahují gel, kter˘ se postupnû uvolÀuje (rozpou‰tí) v kondenzátu a chrání
tak plochu kondenzátního Ïlabu pfiibliÏnû po dobu 6 mûsícÛ. ProuÏky jsou bez zápachu.
Aplikace: prouÏek STAY CLEAN se umístí do kondenzátního Ïlabu (vaniãky)
Balení:
po 6 kusech
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Pfiípravek pro o‰etfiení kondenzátní vaniãky – tablety QUICK TREAT
Pfiípravek QUICK TREAT jsou specielní tablety, které omezují v˘skyt slizu a usazenin v
kondenzátních vaniãkách (Ïlabech).
QUICK TREAT tableta ochrání kondenzátní vaniãku pfiibliÏnû po dobu 3 mûsícÛ. Tablety
jsou bez zápachu.
Aplikace: tabletu vloÏte do kondenzátní vaniãky
vnitfiní klimatizaãní jednotky
Balení:
po 16 kusech

Vonítka vnitfiních klimatizaãních jednotek – vonící gel SMELLY JELLY
Vonící gel SMELLY JELLY se umísÈuje nad v˘parník vnitfiní klimatizaãní
jednotky a pfii provozu dochází k jeho pozvolnému uvolÀování do proudícího ochlazeného vzduchu.
SMELLY JELLY se vyrábûjí v rÛzn˘ch vÛních (citrónová, kvûtinová, bylinná, horská, svûÏí)
Balení:

po 1 kusech

Aplikace Smelly Jelly
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