วิธีทาความสะอาดหม้ อต้ มนา้ รวดเร็วอย่ างมีประสิ ทธิภาพ

โดยใช้ อุปกรณ์
หรือ “ลูกหนู”

PUTZMAUS
(พุท เมาส์ )

ใช้ งานร่ วมกับเครื่องดูดฝุ่ นอุตสาหกรรม ฮูหวัก

ใช้ อุปกรณ์ “พุท เมาส์ ” ทาความสะอาดร่ วมกับเครื่องดูดฝุ่ นอุตสาหกรรมแบบพิเศษ
PUTZMAUS (พุท เมาส์ ) ใช้ ทาความสะอาดหม้ อต้ มนา้ ได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และรวดเร็ว นามาใช้ งานร่ วมกับเครื่องดูดฝุ่ น
อุตสาหกรรมของ Ruwac (ฮูหวัก) ออกแบบมาให้ ใช้ ทาความสะอาดท่ อไฟในหม้ อต้ มนา้ ทุกขนาด ง่ ายต่ อการใช้ งาน ให้
ประสิ ทธิภาพสู ง ไม่ มฝี ุ่ นฟุ้ งกระจายทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อพนักงานทาความสะอาดและดูแลสิ่ งแวดล้ อม อุปกรณ์ “พุท เมาส์ ” จะวิง่ ทา
ความสะอาดเข้ าไปในท่ อนาฝุ่ น สิ่ งสกปรกที่ติดในท่ อไปตกที่ปลายท่ อปากเปิ ดและวิง่ ทาความสะอาดไป กลับโดยอัตโนมัติ โดยใช้ แค่
ระบบลมควบคุมเท่ านั้น ทุกครั้งทีว่ งิ่ ทาความสะอาด เครื่องดูดฝุ่ นก็ทางานพร้ อมกันทุกครั้ง ซึ่งจะไม่ มฝี ุ่ นฟุ้ งกระจายในบริเวณขณะ
ทางาน
เครื่องดูดฝุ่ นของเราออกแบบพิเศษ พร้ อมระบบถังแยกฝุ่ น ใช้ ฟิวเตอร์ ทมี่ ปี ระสิ ทธิภาพสู งและอุปกรณ์ ทที่ นอุณภูมสิ ู ง
ข้ อดีของอุปกรณ์ ทาความสะอาดหม้ อต้ มนา้
 ใช้แปรงขนอ่อนผลิตจากวัสดุสแตนเลสไม่ทาให้ท่อสึ กหรอ
 ฝุ่ นและสิ่ งสกปรกที่สะสมในท่อจะถูกนาออกจากท่อโดยใช้หลักการแปลงเขย่าพร้อมดูดฝุ่ นออกพร้อมกัน
 ใช้ระบบลมในการขับเคลื่อน พุท เมาส์ ให้วงิ่ ไปและกลับในท่อ ระยะทางวิง่ ขึ้นกับของระยะทางของสายลมที่ต่อเข้า พุท เมาส์
 ไม่ใช้ระบบหล่อเย็นเครื่ องเย็นตัวขณะทางานโดยใช้น้ ามันล่อลื่น และอุปกรณ์ พุท เมาส์ สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 400°C
 ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยใช้คนแค่ 1 คน
 ออกแบบกะทัดรัดครบเซ็ตพร้อมกระเป๋ า ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
หลังทาความสะอาด

เครื่ อ งดู ด ฝุ่ นอุ ต สาหกรรมใช้ ง าน
ร่ วมอุปกรณ์ “พุท เมาส์” ทาความ
สะอาดหม้อ ต้ม น้ า และมี อุ ป กรณ์
ทาความสะอาดมากมาย เพิ่มเติมที่
ลู ก ค้า สามารถเลื อ กได้ต ามความ
ต้องการ และลักษณะงาน

ส่ งของครบทุกอย่ างพร้ อมแปรง
และซ่ อมบารุ ง

ขนาดเส้ นผ่ า
ศูนย์ กลางท่ อ (ID)

น้าหนัก
(ของอุปกรณ์ )

แรงลม

อัตราการใช้ แรงลม
ลิตร / นาที

ระยะเวลาในการทา
ความสะอาด / ท่ อ

Mini (รุ่นเล็ก)

34 – 41 mm

1.0 kg

7 - 8 bar

130 l/min

44 second

Midi (รุ่นกลาง)

42 – 51 mm

1.22 kg

7 - 8 bar

170 l/min

22 second

Large (รุ่นใหญ่ )

52 – 70 mm

1.275 kg

7 - 8 bar

180 l/min

20 second

X-Large (รุ่นใหญ่ สุด)

52 – 180 mm

3.05 kg

7 - 8 bar

280 l/min

8 second

Model

(รุ่นเครื่อง)

* Cleaning time for 300 CM Tube
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ก่อนทาความสะอาด

