Unitekno 909 je vynikajícím technologickým výsledkem
v oblasti čištění. Je revolučním projektem v koncepci
pojetí domácí a průmyslové hygieny.
Je založen na použití vody přeměněné v páru, která
uvolňuje nečistotu, a vybaven filtrem pro zachycení
prachu.
Unitekno 909 představuje synchronizaci odsávání
nečistot a zároveň čištění párou. Jeho inovační design
je dokonale prostudován vzhledem k jeho funkcím tak,
aby každý jeho úkon byl jednoduchý a účinný.
Unitekno 909 odstraňuje nečistotu a dezinfikuje
prostředí. Není už zapotřebí výměnných sáčků,
ze kterých se uvolňuje prach nebo nádrží, ze kterých
eventuelně kape voda a navíc je jeho obsluha snadná.
Unitekno 909 pouze čistí, a to jednoduše a kompletně.
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Unitekno 909 redukuje znečištění
prostředí domácnosti tak, jak stanoví
mikrobiologický index vzduchu (IMA)
až do výše 90% a byl shledán účinným
v prostředích podrobených
testům
HACCP.

Filtrační nádrž s košíkem se uvolňuje
snadným pohybem.

chlazení motoru

vodní filtr

ocelový filtr

polyesterový filtr

antistatický filtr

Unitekno 909 saje prach, výpary a kapaliny. Zadržuje odsáté nečistoty díky filtračnímu systému založenému na principu vody vybaveném
dvojitým polyesterovým filtrem, jedním filtrem z ocele a jedním koncovým antistatickým filtrem s účinností 99,99%. Žádná prachová částice
nepřekoná tuto sérii bariér a tímto Unitekno 909 vytvoří domácímu prostředí absolutně čisté ovzduší. Speciální funkce „čištění ovzduší“
umožňuje tomuto přístroji vlastní skutečné čištění vzduchu v prostředí, kde je používán. Okruh chlazení jeho motoru je zcela nezávislý a
chráněný dalším filtrem. Filtrační nádrž s košíkem se uvolňuje snadným pohybem a její čištění je velmi jednoduché. U tohoto přístroje neexistují
sáčky nebo průduchy, kde by mohl být zadržován prach a nečistoty.

Jedinečné propojení
vzduch - elektřina - pára
umožní napojení jakéhokoliv
příslušenství snadným
úkonem.

Zátka - ventil patentovaná
k rychlému plnění (verze
plus).
Také u verze bez
automatického plnění jsou
čekací doby plnění rovnající
se nule.

Zásuvka pro uložení
přívodní elektrické šňůry.
Praktické a jednoduché
použití. Uvnitř zásuvky je
uložena celá přívodní šňůra a
zásuvka je uzavíratelná i
poté, kdy šňůra je zcela
vytažena.

Plnící zátka, mezinárodní
patent (verze evolution).
Geniální a jedinečný vynález
- z jedné strany slouží jako
zátka, z druhé jako nálevka.

Zadní osvětlená klávesnice
(verze evolution).
Jakákoliv funkce je stále pod
kontrolou a jasně zviditelněna
světelnými kontrolkami.

Při vývoji Unitekno 909 bylo přihlíženo k minimálním detailům tak, aby došlo k jednotnému
propojení využití páry, vzduchu a elektrického proudu, jehož výsledkem je umístění přívodu
elektrického proudu v praktické zásuvce, ovládací panel přístroje, patentovaná zátka plnění (909
plus) nebo patentovaná zátka - nálevka (909 evolution). Ocelovým ohřívačem (tlak 5 barů, 500
Kpa) je vytvářena účinná pára a sání je zajištěno motorem o výkonu přesahujícím 1000 wattů (s
nezávislým oběhem chlazení k zajištění maximální spolehlivosti).

Regulátor páry (verze plus).
U verze plus je přívod páry
jednoznačně a snadně
nastavitelný tímto
regulátorem.

Svorky k upevnění textilu
Svorky k upevnění látky
zůstávají otevřené pro
snadnou montáž.
Obdélníkový kartáč

Upevnění nosníku
K jeho vložení stačí zatlačit a
k uvolnění postačí povolit
objímku.

Ovládání vždy po ruce
Regulace sání je po ruce na
rukojeti. U verze Evolution
světelné kontrolky označují
stav chodu.

Kobercová nástavec
s nastavitelnými kolečky

Okenní stěrka

Vyjímatelná sací a parní
trubka
Jestliže slouží k sání je
vytažena, pokud je třeba
nasadit kartáček, je zasunuta.

Multifunkční trubice

Ústí multifunkční trubice
Sada kartáčů
k trubici

Nástavné trubice

Ergonomická rukojeť

Taška na příslušenství

Trojúhelníkový kartáč

Pro typ Unitekno 909 byla vyvinuta série příslušenství pro kombinované čištění jak párou, tak odsáváním. Ergonomická rukojeť má regulátor
rychlosti motoru a klopný obvod dodávané páry s blokujícím kurzorem pro zabránění nežádoucího úniku páry, který by mohl způsobit
popáleniny. Příslušenství se připevňuje jednoduše tlakem a uvolnění pro jeho vyjmutí povytažením upevňující objímky. Obdélníkový kartáč
(mezinárodní patent) se přizpůsobí jakékoliv situaci, má dvojí rotaci a svorky pro upevnění tkaniny sloužící pro čištění nábytku. Kobercový
nástavec může být připevněn na hlavní kartáč k čištění koberců a podlahových krytin o různé síle a k tomuto účelu má regulovatelná kolečka
výšky jejího nastavení. Trojúhelníkový kartáč je ideální pro čištění matrací a čalounění a má pohyblivou plotnu se štětinami z přírodního
materiálu. Na ústí sací trubice je možno nasadit různé kartáče a průhlednou trubicí okenní stěrky. Okenní stěrka opatřená gumovým stěračem
umožňuje pečlivé čištění a odstranění nečistot ze všech typů skleněných ploch. Tento aparát je velmi účinný při všech čistících úkonech a
prakticky definitivně dokáže odstranit veškerou nečistotu i na místech obvykle obtížně dostupných.

Chromová trubice

Kartáč na podlahy

Univerzální nástavec

Nástavec na parkety

Unitekno pro každodenní úklid a hygienu je
vybaven soupravou pro vysávání nasucho a
sérií přídavných doplňků, které byly
vyvinuty speciálně pro typ 909. Sací kartáč
díky
vyměnitelným
nástavcům
se
přizpůsobí jakékoliv čištěné ploše, pomocí
výsuvné trubice je možno dosáhnout
vzdálených koutů domácnosti a je možné
pohodlně čistit i vnitřní schodiště domu.

Nástavec na koberce

délka 1,5m
Kartáček pro čištění tkanin

Taška na příslušenství

Kulatý kartáček
s přírodními žíněmi

Sací ústí
Štětka k čištění
radiátorů

Trubici je možno napojit i na silný tlak vzduchu (kompresor
horkého vzduchu). Všechny doplňky - souprava pro suché
čištění a sací souprava pomocí páry mohou být umístěny
v elegantní a praktické tašce.

Flexibilní trubice
1,5 m.
Tato trubice měří
1,5 m, ale lze ji
vysunout do délky
6,5 m a opětovně
vrátit do svého
původního
rozměru.

Domácnost neobsahuje pouze zjevné nečistoty k odstranění,
ale v jejím ovzduší se zdržují mikročástice, které ulpívají na
povrchu různých předmětů, vědecky nazýváno jako
„zamoření domácnosti“ nejen roztoči a jejich zbytky, ale i
jemným prachem, organickými a chemickými odpady.
Unitekno 909 svojí koncepcí filtrace navrací čisté ovzduší do
prostředí, což má ozdravný vliv jak na prostředí, tak i život
v něm samém. Přidáním přírodních esencí do vody se do
okolí dostanou vonné blahodárné výpary.
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Přírodní čistič vzduchu
Natural Solution
Levandule
Natural Solution
Eukalyptus
Natural Solution

Technické údaje
Technické označení
Napětí elektrického proudu
Příkon ohřívače
Příkon motoru
Příkon žehličky
Úplný maximální příkon
Objem vody ohřívače
Objem páry ohřívače
Maximální tlak
Maximální podtlak
Dávka vzduchu
4 filtrační bariéry
Kohoutkový regulátor páry
Regulátor páry na rukojeti
Zviditelnění stavu páry a motoru na rukojeti
Systém automatického doplňování vody (bez otevření zátky)
Zátka - nálevka (patent)
Patentovaná zátka rychlého plnění
Dávka páry
Ohřívač z ocele inox
Stupeň ochrany (CEI EN 60335-1)
Nízké napětí rukojeti (12 V)
Tlakoměr (manometr)
Nezávislé uvedení chodu motoru (pouze pro sání)
Tlačítko čištění vzduchu
Regulace rychlosti motoru na přístroji
Regulace rychlosti motoru na rukojeti
Světelný ukazatel generálního chodu přístroje
Světelný ukazatel chodu ohřívače
Světelný ukazatel připravenosti páry
Světelný ukazatel vyprázdnění
Zvukový ukazatel vyprázdnění
Plovákový mechanismus naplnění nádrže
Zásuvka pro uložení elektrické šňůry
Filtr chlazení motoru
Podpěra flexibilní trubice
Certifikace

909 Plus

909 Evolution

C500
230 V 50 Hz
1400 W
1200 W
850 W
2600 W
2,7 l
3,2 l
4,8 bar (480kpa)
2400 mmH2O
3
76m /h
•
•
•
0-75 g/min
AISI 304 12/10
IPX4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CE

C500A
230 V 50 Hz
1400 W
1200 W
850 W
2600 W
1,1 l
1,5 l
4,8 bar (480kpa)
2400 mmH2O
3
76m /h
•
•
•
•
•
0-75 g/min
AISI 304 12/10
IPX4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
na přání
na přání
na přání

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
na přání
na přání
na přání

Příslušenství
Rukojeť s flexibilní trubicí 2300 mm
Pevný dlouhý nástavec
Pevný krátký nástavec
Patentovaný kartáč s dvojí rotací, svorky, neoprénová vložka
Trojúhelníkový kartáč s plotnou opatřenou přírodními štětinami
Kulatý kartáček o průměru 32 mm, štětiny z PBT
Kulatý kartáček o průměru 55 mm, štětiny z PBT
Kulatý kartáček o průměru 32 mm, štětiny z mosaze
Kulatý kartáček o průměru 55 mm, štětiny z mosaze
Obdélníkový kartáček, štětiny z PBT
Kobercová plotna výškově nastavitelná
Průhledná trubice
Kit dry
Elektrokartáč
Profesionální žehlička UNITECHNO F91 nebo F99P

Výše uvedené informace jsou nezávazné.
Uvedená charakteristika může být bez předchozího upozornění pozměněna.
Toto znázornění (počet a typ příslušenství) je čistě informativní.

Unitekno je certifikováno
v souladu s normami
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1999

