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OmniFlex Bloc de acumulatori
™

Smart Battery Box Kaivac încorporează tehnologie avansată de putere portabilă

ASPECTE IMPORTANTE

pentru a transforma orice OmniFlex AutoVac™ sau Spray-and-Vac într-o sistem

■

Tehnologia SMART BATTERY
maximizează durata de lucru și
prelungește durata de viață a
bateriei.

■

Transformă orice sistem de vacuum
OmniFlex într-o unitate fără fir în
câteva secunde.

■

Libertatea de deplasare
îmbunătățește productivitatea
angajaților, eliminând complicațiile.

■

Operarea silențioasă fără cablu îl
face perfect pentru curățarea de
zi.

■

Se poate comuta între cablu si
fără cablu prin simpla schimbare
a motorului de aspirație, pentru
flexibilitate maximă.

■

Se poate achiziționa cu sau fără
motorul de vacuum de 36V

■

Extrem de ușor de operat și
întreținut.

■

Cutia cu acumulatori poate fi
instalată și eliminată în câteva
secunde și partajată între
unitățile OmniFlex.

fără fir, în câteva secunde. Aceasta înseamnă că profesioniștii de curățenie se pot
deplasa liber și rapid în clădire, în orice moment al zilei, cu aproape nici o limită
sau preocupare pentru existența prizelor de curent sau pericolelor imediate.
Chiar și noii angajați pot deveni în câteva minute maeștrii ai
îngrijirii eficiente a pardoselilor cu acest sistem ușor de
deprins și utilizat. Blocul de acumulatori OmniFlex poate fi
achiziționat ca o unitate de sine stătătoare pentru
convertirea unui sistem existent într-unul cordless.
Sau este disponibil ca AutoVac
direct preconfigurat
fără cablu.
PERFECT PENTRU:
Curățarea zilnică
Clădiri educaționale
Spitale și clinici
Magazine
Săli sport/fitness
Intervenții rapide în
magazine
Remedierea efectelor
inundațiilor
Curățarea zonelor
îndepărtate și multe
altele...
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Beneficiile acumulatorilor OmniFlex Lithiu-Ion
Cutie acumulatori

Sistemul fără cablu include:
■

Cutia cu acumulatori OmniFlex Lithium-Ion Smart Battery cu încărcător

■

Motorul de aspirație OmniFlex 36V

■

Încărcător extern acumulatori

Toate componentele pot fi achiziționate împreună sau separat.

Motor de
aspirație
36V

Încărcător extern
acumulatori
■

■

Designul inteligent încorporează protecție la supraîncărcare, oprire automată și
alte caracteristici avansate, care vin să maximizeze viața și utilitatea
acumulatorilor.
Acumulatorii Litiu-Ion oferă un raport excelent energie-greutate rezultând o
greutate totală de 7kg.

Specificații tehnice:
Cutia de acumulatori și încărcător
Model acumulatori

reîncărcabili: Lithium-Ion

Autonomie aprox.

90 minute

Tensiune încărcător

intrare 120-240V AC/Ieșire 36V

DC Amperaj încărcător

5A

Durata de reîncărcare

5 ore

Masa cutie acumulatori

7 kg

Motor aspirație 36V
Putere de aspirație

1698 l/min

Înălțime ridicare a coloanei de apă

195,6 cm

■

Greutatea redusă permite transportul ușor în sus și în jos pe scări sau în
automobil.

■

Pierderea extrem de lentă a încărcării bateriei, atunci când sistemul nu este
utilizat.

www.tenrom.ro

■

Poate fi încărcat la capacitate maximă, în orice moment al ciclului de
descărcare, fără deteriorarea celulelor.

office@tenrom.ro

■

Performanță consistentă de la începutul până la sfârșitul ciclului de încărcare.

Tel. +40-727-310-666

■

Un display ușor de citit permite utilizatorilor să știe dintr-o privire ce nivel de
încărcare a bateriei este rămas.
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