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Niniejszy katalog zawiera wszystkie akcesoria oferowane do Cold Jet SDI Select i wszystkie 
numery części, które były stosowane w czasie wydawania katalogu. Zdjęcia są przedstawione 

wyłącznie dla celów reprezentatywnych. Produkty mogą różnić się od tych pokazanych na 
zdjęciach. Cold Jet zawsze dostarcza najnowszą wersję każdej części. Faktury zawsze 

uwzględniają najnowsze zmiany w numeracji. Cold Jet nie odpowiada za błędy drukarskie i 
zmiany w specyfikacjach. Zobacz na www.coldjet.com najnowszą wersję niniejszego dokumentu. 

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem Cold Jet w celu otrzymania najnowszych informacji.
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Seria SDI Select
Maszyny do czyszczenia suchym lodem

Uwagi
• Zużycie powietrza zależy od ciśnienia czyszczenia
• Wszystkie wartości zużycia powietrza opisane w katalogu są danymi przybliżonymi i 

mogą się różnić od wartości rzeczywistych
• Ciśnienie podczas czyszczenia może się różnić od ciśnienia zasilania i przyjmować 

różne wartości podczas pracy maszyny
• Opatentowany system dozowania. Suchy lód (drobinki śniegu) mogą czasami 

opadać na ziemię podczas pracy maszyny 
• W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii technicznych prosimy o kon-

takt z firmą COLD JET



Seria SDI Select
Urządzenia do czyszczenia suchym lodem



Pojemność zbiornika

 Bloki suchego lodu .................... 27.2 kg (60 lbs)

 Granulki suchego lodu .............. 22.6 kg (50 lbs)

Wymiary zbiornika .......................................................................... 250 x 300 x 300 mm (10” x 10” x 12”)

Zakres podawania suchego lodu …………………………..... 0-2,7 kg (0-6 funtów)/min

Zakres ciśnienia pracy

 z opcjonalnym regulatorem ciśnienia……. . 1,4 do 17,2 bar (20 do 250 psi)

           bez opcjonalnego regulatora ciśnienia…… 4,5 do 17,2 bar (65 do 250 psi)

Zakres ciśnienia zasilania…………………………. 4,5 do 20,7 bar (65 do 250 psi)

Zapotrzebowanie na powietrze…………....……... 1,4 do 6,1 m3/min (50 do 215 cfm) przy 80 psi (5,5 bar)

Masa…………………………………………………………. 166 kg (Z regulatorem)

Wymiary (DxSxW)………………………………………….. 61 cm x  71 cm x 109 cm (24” x  28” x  43”)

Gwarancja 12 miesięcy

SDI Select 60 SPECYFIKACJA

SDI Select 60
Urządzenie SDI Select 60

Część#: 2A0236-G2 - SDI Select 60

Urządzenie SDI Select 60 składa się z następujących elementów:
• Wąż o średnicy 1” do przesyłu suchego lodu
• Wąż zasilający do powietrza
• Aplikator bez lampki
• Wybrana dysza dostosowana do aplikacji i wymagań klienta
• Przewód uziemiający
• Specjalne paski ściągające do węży



Seria SDI Select
Urządzenia do czyszczenia suchym lodem



Dysze Dysze Cold Jet są zaprojektowane tak by maksymalizować wydajność w każdym zastosowaniu. Szerokopasmowe lub precyzyjne 
czyszczenie, powierzchnie trudnodostępne lub praca w ograniczonej przestrzeni, nasza linia dysz przerośnie Państwa oczeki-
wania.

Dysze niskiego i standardowego 
przepływu   

Te proste dysze mają zapotrzebowanie na powietrze
w wysokości 100 cfm lub mniej przy 80 psi.

Dysze wysokiego 
przepływu  
Te proste dysze mają zapotrze-
bowanie na powietrze
w wysokości powyżej100 cfm przy 
80 psi

Dysza Część Zapotrzebowanie na
powietrze

Szerokość
strumienia

Zapotrze-
bowanie

na suchy lód/
min

Długość Materiał Uchwyt

106S.6 5E0421 50cfm @ 80psi
(1.4m3/min @ 5.5 bar)

0.6” 
(1.5 cm)

1-3 lbs/min 
(0.5-1.4 kg/min)

6”  
(15.2 cm)

anodyzowane-
Aluminum

n/a

110S.6 5E0180 50cfm @ 80psi
(1.4m3/min @ 5.5 bar)

0.6” 
(1.5 cm)

1-3 lbs/min 
(0.5-1.4 kg/min)

10”  
(25.4 cm)

anodyzowane-
Aluminum

2E0209

123S.7 5E0179 50cfm @ 80psi
(1.4m3/min @ 5.5 bar)

0.7”
(1.8 cm)

1-3 lbs/min 
(0.5-1.4 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

anodyzowane
Aluminum

2E0209

310S.5 5E0233 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

0.45” 
(1.1 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

10”  
(25.4 cm)

Aluminum 2E0275

312S1 5E0156 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

12”  
(30.5 cm)

Aluminum 2E0289

323S1 5E0175 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminum 2E0209

Dysza Część Zapotrzebowanie na
powietrze

Szerokość
strumienia

Zapotrze-
bowanie

na suchy lód/
min

Długość Materiał Uchwyt

507S2 5E0141 165cfm @ 80psi
(4.7m3/min @ 5.5 bar)

2”  
(5.1 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

7”  
(17.8 cm)

Aluminum n/a

510S.6 5E0232 140cfm @ 80psi
(3.9m3/min @ 5.5 bar)

0.6” 
(1.5 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

10”  
(25.4 cm)

Aluminum 2E0275

503M.8 
(MERN Technology)

5E0095 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

0.6” 
(1.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

3”  
(7.6 cm)

Aluminum n/a

505M.8 
(MERN Technology)

5E0108 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

0.6” 
(1.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

5”  
(12.7 cm)

Aluminum 2E0209

508M.8 
(MERN Technology)

5E0107 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

0.6” 
(1.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

8”  
(20.3 cm)

Aluminum 2E0209

523M1 
(MERN Technology)

5E0138 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminum 2E0209

523P1 5E0167 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Polimer 2E0289

523S3 5E0190 165cfm @ 80psi
(4.7m3/min @ 5.5 bar)

3”  
(7.6 cm)

4-6 lbs/min 
(1.8-2.7 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminum 2E0287

533S1 * 5E0161 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

33” 
(83.8 cm)

Aluminum 2E0209

533S2 * 5E0164 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

2”  
(5.1 cm)

4-6 lbs/min 
(1.8-2.7 kg/min)

33” 
(83.8 cm)

Aluminum 2E0289

* Dysze oznaczone * mają zalecane ciśnienie użycia >140 psi (9,7 bar).

110S.6 123S.7 312S1 323S1

507S2 508M.8 523P1 523S3 533S1 533S2523M1

310S.5

503M.8 505M.8

106S.6

510S.6



Dysze (kontynuacja)   

Dysze o zmiennej fragmentacji MERN
Z opatentowaną technologią MERN i nową technologią
rozdrabniania posiadasz możliwość kontroli siły strumi-
enia czyszczącego w gardzieli dyszy w pełnym zakresie 
z maksymalną efektywnością-największą z możliwych dla 
pojedynczych dysz.

Dysza Część Zapotrzebowanie na
powietrze

Szerokość
strumienia

Zapotrze-
bowanie

na suchy lód/
min

Długość Materiał Uchwyt

110V.6 5E0386 50cfm @ 80psi
(1.4m3/min @ 5.5 bar)

0.6”  
(1.5 cm)

1-3 lbs/min  
(0.5-1.4 kg/min)

10”  
(25.4 cm)

Aluminum 2E0289

123V.7 5E0387 50cfm @ 80psi
(1.4m3/min @ 5.5 bar)

0.7”  
(1.8 cm)

1-3 lbs/min  
(0.5-1.4 kg/min)

23”  
(58.4 cm)

Aluminum 2E0209

312V1 5E0446 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1”
(2.5 cm)

2-4 lbs/min
(0.9-1.8 kg/min)

12”
(30.5 cm)

Aluminum 2E0289

312V2 5E0274 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1.8”  
(4.6 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

12”  
(30.5 cm)

Aluminum 2E0289

323V2 5E0252 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

2” 
(5.1 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminum 2E0289

508V.8 5E0272 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

0.6”  
(1.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

8” 
(20.3 cm)

Aluminum 2E0289

523V2 5E0238 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

2” 
(5.1 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminum 2E0289

523V3 5E0381 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

3”
(7.6 cm)

3-5 lbs/min
(1.4-2.3 kg/min)

23”
(58.4 cm)

Aluminum 2E0289

523V4 5E0257 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

4”  
(10.2 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminum 2E0287

323V2
508V.8

523V2 523V4312V2110V.6 123V.7312V1 523V3



Rurki przedłużające dysze
Rurki przedłużające są używane w celu przedłużenia dyszy gdy konieczny jest większy zasięg.
Minimalne straty ciśnienia.
Rurki przedłużające łącząbezpośrednio dyszę z aplikatorem za pomocą odpowiedniego wyposażenia

SDI Select 60

Rurki przedłużające dysze
¾” (1,9cm) Ø zew.
Końcówki z wewnętrznym gwintem.
Dostępne w 10” (25,4cm), 20” (50,8cm) i 30” (76,2cm)
Zalecane do użycia z dyszami które mają wskaźnik przepływu
<100cfmprzy 80 psi (2,8 m3/min przy 5,5bar)
Stal nierdzewna

Część#: 3E0715 – Długość u

Rurki przedłużające dysze
1” (2,5cm) Ø zew.
Końcówki z wewnętrznym gwintem.
Dostępne w 10” (25,4cm), 20” (50,8cm) i 30” (76,2cm)
Zalecane do użycia z dyszami które mają wskaźnik przepływu
>100cfmprzy 80 psi (2,8 m3/min przy 5,5bar)
Aluminium

Część#: 3E0633 - Długość u

Dysze specjalistyczne   

Dysze specjalistyczne mają możliwość 
różnych konfiguracji dla specjalnych 
zastosowań, ich zapotrzebowanie na 
powietrze jest określone w tabeli.
Dysza

Dysza Część Zapotrzebowanie 
na

powietrze

Szerokość
strumienia

Szerokość
strumienia

Zapotrze-
bowanie

na suchy lód/
min

Długość Angle Materiał

112HK 2E0361 70cfm @ 80psi
(2.0m3/min @ 5.5 bar)

0.25” 
(0.6 cm)

n/a 1-3 lbs/min 
(0.5-1.4 kg/min)

12” x 2”
(30.5 x 5.1 cm) 160° Powleczone 

polimerem SST

114P.5 5E0183 70cfm @ 80psi
(2.0m3/min @ 5.5 bar)

0.25” 
(0.6 cm)

n/a 1-3 lbs/min 
(0.5-1.4 kg/min)

10.3”
(26.2 cm) straight Polimer

307A135V.8 2E0328 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

0.75” 
(1.9 cm)

Vertical 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

7.3” X 6.3”
(18.6 x 16 cm) 135°

Powleczone 
polimerem SST

307A45H1 2E0349 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

Horizontal 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

7.3” x 5” 
(18.5 x 12.7 cm) 45°

307A90H.8 2E0326 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

0.75” 
(1.9 cm)

Horizontal 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

7” x 5.3” 
(17.8 x 13.5 cm) 90°

307A90V1 2E0329 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

Vertical 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

7.3” x 7”  
(18.6 x 17.8 cm) 90°

308A45H.8 2E0324 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

0.75” 
(1.9 cm)

Horizontal 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

7.7” x 3.5” 
(19.6 x 8.9 cm) 45°

308A45V.8 2E0325 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

0.75” 
(1.9 cm)

Vertical 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

7.8” x 3.5” 
(19.8 x 8.9 cm) 45°

309A45H.8 5E0094 120cfm @ 80psi
(3.4m3/min @ 5.5 bar)

0.75” 
(1.9 cm)

Horizontal 3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

8.9” x 4” 
(22.6 x 10.2 cm) 45° Aluminum

317A90H1 2E0327 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

Horizontal 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

16.6” x 3.4”  (42.2 
x 8.6 cm) 90° Powleczone 

polimerem SST

509C 2E0411 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

n/a n/a 3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

9”
(22.9 cm) 22° cone Multi

114P.5 307A135V.8 307A45H1 307A90H.8112HK 307A90V1 308A45H.8 308A45V.8 309A45H.8 317A90H1 509C



SDI Select 60

JICF Moduł Szybkiej Zmiany   
Pozwala na szybką i bezpieczną zmianę dysz.
Może być używany ze wszystkimi dyszami wyposażonymi w odpowiednie złącza i zakończenia.

Część#: 2E0360 – ¾” (1,9cm) u

Adapter Dysz
¾” (1,9 cm)JICM
Pozwala na użycie wszystkich dysz o małym przepływie do trudnodostępnych przestrzeni z Modułem Szybkiej Zmiany
Aluminium

Część#: 3E0729 u

Adapter Dysz   
1” (2,5 cm) JICM
Pozwala na połączenie rurki przedłużającej z aplikatorem.
Aluminium

Część#: 3E0976 u

Podstawa dyszy 
1” (2,5 cm) JICM
Pozwala na rurki przedłużającej dyszę 1” (2,5 cm) Ø zew. z dyszą.

Część #: 2E0420 u

Uchwyty dysz
Przytwierdzany do dyszy w celu zwiększenia kontroli i możliwości ruchu podczas czyszczenia.

Część#: 2E0275 - 3/4” (1.9 cm) OD u
Część#: 2E0209 -1” (2.5 cm) OD u
Część#: 2E0289 - 1 3/16” (3 cm) OD u

Uchwyty dysz
Przytwierdzany do dyszy w celu zwiększenia kontroli i możliwości ruchu podczas czyszczenia.
Zacisk (użyty w 223 SL i 224 DF)

Część#: 2E0287 u

Akcesoria dysz
Rurki przedłużające do dysz wykorzystywane są w celu zwiększenia operacyjności czyszczenia przy jednoczesnym zminimalizowaniu spadku 
ciśnienia. Rurki przedłużające do połączenia dyszy z aplikatorem (nie zawiera)



Aplikatory

SDI Select 60

Aplikator „Aero Tech”
   
Lekki aplikator z nisko położonym środkiem ciężkości znacząco zmniejsza zmęczenie ramienia.
Obsługiwany jednym palcem spust pozwala na łatwą kontrolę siły strumienia czyszczącego.
Włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo gdy urządzenie nie pracuje.
Włącznik pozwala na pracę jedynie strumieniem powietrza podczas oczyszczania urządzenia oraz strumieniem 
powietrza i lodu w przypadku gotowości do czyszczenia. Zintegrowana funkcja szybkiej zmiany pozwala operatorowi 
na łatwą i bezpieczną zmianę dyszy. Lampka o wysokiej wytrzymałości zamontowana na górze aplikatora oświetli 
oczyszczaną przestrzeń.

Część#: 2E0425-G1 (Aplikator bez lampki) u
Część#: 2E0425-G2 (Aplikator z lampką) u

SureFire® Lekki kompaktowy aplikator z lampką
Idealne rozwiązanie w sytuacji kiedy oświetlenie czyszczonej powierzchni jest konieczne. The SF TL zapewnia solidne 
oświetlenie w najtrudniejszych zastosowaniach i aplikacjach. Posiada dwa tryby z iluminacją gwarantując pełną kontrolę 
natężenia światła i czasu świecenia. Dostępny również zestaw do montażu na istniejących już lekich aplikatorach.

Aplikator do miejsc trudnodostępnych
Lekka, prosta i łatwa konstrukcja w celu lepszej kontroli strumienia w miejscach trudnodostępnych.
Włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo gdy urządzenie nie pracuje.

Część#: 2E0447(zawiera QCM) u

Mini aplikator
Lekki i mały aplikator sprawdza się doskonale w sutyacji kiedy kontrola procesu czyszczenia wymaga dużej 
wrażliwości. Przełącznik on/off zapewnia bezpieczeństwo w czasie przerwy podczas czyszczenia.

Część#: 2E0524-C (QCM) u

Przełącznik nożny
Eliminuje potrzebę ręcznej kontroli przełącznika. Pozwala na podłączenie dyszy bezpośrednio do węża ciśnieniowego 
dla lepszej ergonomii. Nożny wyłącznik bezpieczeństwa.

Część#: 2G1070 u

Zdalne sterowanie
Zdalny przełącznik start/stop dla stałych zastosowań podłączany bezpośrednio do przewodu sterującego strumieniem.

Część#: 2G1137 u

u

u
u

Część#: 2E0469-G2 Lekki aplikator z lampką (przyłącze 1”)

Część#: 2E0469-G6 Lekki aplikator z lampką (przyłącze ¾”)

Część#: 2E0751 Zestaw do montażu Tactical Light Kit (lampka, objemka, śruby)



SDI Select 60

Wąż ciśnieniowy   

Długość 20’ (6,1m)
Zaprojektowany w celu eliminacji zwężeń i zagrożeń podczas pracy.

Część#: 2N0307-G1 - 1” (2.5 cm) Ø ID Silikon u

Część#: 2N0307 - 1” (2.5 cm) Ø ID Silikon (z przewodem sterującym) u

Część#: 2N0254-G1 - 3/4” (1.9 cm) Ø wew u
Część#: 2N0254-G2 - 3/4” (1.9 cm) Ø wew (z przewodem sterującym)  u
Część#: 2N0255-G1 - 1” (2.5 cm) Ø wew u

Część#: 2N0255-G2 - 1” (2.5 cm) Ø wew (z przewodem sterującym) u

Część#: 2N0256-G1 - 1 1/4” (3.2 cm) Ø wew u

Część#: 2N0256-G2 - 1 1/4” (3.2 cm) Ø wew (z przewodem sterującym) u

Kołnierz zabezpieczający połączenie przewodu
Pancerz ochronny dotyczy kazdego węża

Część#: 3N0087 - otwór 1 1/4” (dla węża ¾”)) u
Część#: 3N0088 - otwór 1 1/2” (dla węża 1”) u
Część#: 3N0089 - otwór 1 13/16” (dla węża 1 ¼”) u

Wężę i Przewody *
*Pancerz ochronny dotyczy kazdego węża (nie poszczególnych odcinków)



Węże, kable i przyłącza
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5-pinowy przewód sterujący   

Długość 10’ (3.04 m) i 20’ (6,1 m).
Używany do połączenia ręcznego, zdalnego lub nożnego przełącznika z jednostką czyszczącą.

Część#: 3G0072 (10’ - 3.04 m) u
Część#: 4G0819 (20’ - 6.1 m) u

Wąż doprowadzający sprężone powietrze  
Długość 25’ (7,6m) 1” (2,5cm) Ø wew. 300psi (20,7 bar)
Używany do sprężonego powietrza ze źródła powietrza do jednostki czyszczącej. Zawiera jeden obrotowy adapter. Dla 
każdego zamówionego węża zamów jedną linkę zabezpieczającą!

Część#: 2N0199 u

Uchwyt zabezpieczający
Zabezpiecza przypadkowe rozłączenie się węża.
Zalecane do stosowania we wszystkich połączeniach.

Część#: 4Z0051 u

Rozdzielacz przepływu – trójnik
Rozdziela strumień na dwa jednoszcześnie zachowując integralność granulatu.

* Wymagany jest rozdzielnik sygnału dozowania Część#: 2G1157
* Przełącznik aplikatora jedynie powietrza nie funkcjonuje jeżeli używany jest trójnik

Część#: 2E0320 – 1 ¼” (3,2 cm) przepływ na dwa1” (2,5 cm) węże. u
Część#: 2E0319 – 1 1/2” (3,8 cm) przepływ na dwa 1 1/4” (3,2 cm) węże. u

Wykorzystywany w przełaczaniu przepływu
Wykorzystywany w przełaczaniu przepływu.

Część#: 2G1157
u
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JIC Łączniki węży ciśnieniowych
Używane do połączenia węża z urządzeniem ciśnieniowym.

Część#: 12HTX-S - 3/4” (1.9 cm) JICM u
Część#: 16HTX-S - 1” (2.5 cm) JICM u
Część#: 20HTX-S - 1 1/4” (3.2 cm) JICM u
Część#: 16-12TRBTX-S - 1” (2.5 cm) JICF do 3/4” (1.9 cm) JICM u
Część#: 5N0013 - 1” (2.5 cm) JICM to 3/4” (1.9 cm) JICM Aerodynamic-
zny u

Część#: 5N0004 - 1 1/4” (3.2 cm) JICF do 1” (2.5 cm) JICM Aerodynam-
iczny u

Część#: 5N0003 - 1 1/4” (3.2 cm) JICM do 1” (2.5 cm) JICM Aerodynam-
iczny u

Węże, kable i przyłącza

Filtry i regulatory
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HIGH

LOW Zewnętrznie zamontowany regulator ciśnienia powietrza
Kontroluje siłę czyszczenia za pomocą zewnętrznie zamontowanego regulatora ciśnienia powietrza.
Odejmowany od jednostki ciśnieniowej.

Część#: 2M0025-G1 u
Część#: 2M0025-G2 u

Zewnętrzny filtr powietrza
Zaprojektowany taka by usuwać znaczne ilości wody, oleju, rdzy i innych czastek pojawiających się w zasilającym 
powietrzu.

Część #: 2M0028 u
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Suszarka powietrza  
Zalecana przy użyciu przenośnego kompresora Diesla jako źródła powietrza w celu redukcji wilgoci z powietrza.

Część#: 2M0023-G1 u

Uchwyt na przewód
Zamontowany do maszyny czyszczącej w celu przechowywania przewodu podczas transportu i magazynowania.

Część#: J20229 u

Wieszak na przewody
Uchwyt używany do wieszania węży w celu transportu lub przechowywania. 

Część#: 2J0228 -G1 (Qty 1) u

Uchwyt do dysz
Wygodny wieszak montowany na jednostce ciśnieniowej. Używany do przechowywania dysz nieużywanych podczas 
czyszczenia. Umożliwia łatwy dostęp gdy do czyszczenia niezbędna jest więcej niż jedna dysza.

Część#: 3J0897 u

Przedłużacz z kołowrotkiem
50’ (15,2 m) elektrycznego przewodu zasilającego,
używany w przypadku zaistnienia potrzeby użycia
dłuższego przewodu.

Część#: 2H0017-G1 (110 Volts) u



Akcesoria

SDI Select 60

Przewód uziemiający
Łączący aplikator z jednostką ciśnieniową w celu eliminacji wyładowań elektrostatycznych.

Część#: 2G1307 - (40’/12.2m) stosowane z standardowym wężem do 
czyszczenia u

Część#: 2G1282 - (20’/6.1m) stosowane z wężami typu Urebrade i Kevlar u

Opaska na wąż
Opaska na rzep pomocna podczas przechowywania węży.

Część#: 4Z0597 u

Uchwyt węża
Trwały gumowy uchwyt z materiałowymi paskami pomocny podczas zawieszania i przenoszenia węży podczas ich trans-
portu lub przechowywania.

Część#: 4Z0590 u

Rękaw ognioodporny
Zalecany gdy wąż ciśnieniowy może być poddawany działaniu temperatury powyżej 180oF (82,26oC) Dostępna 4’ 
(1,2m)do 20’ (6,1m) osłona powierzchni węża narażonej na działanie wysokiej temperatury.

Część#: 4N0094 - 3/4” (1.9 cm) u
Część#: 4N0152 - 1” (2.5 cm) u
Część#: 4N0153 - 1 1/4” (3.2 cm) u

Zestaw bezpieczeństwa
Zestaw bezpieczeństwa zalecany do użycia z urządzeniami do czyszczenia suchym lodem.
Spełnia wymagania OSHA ochrony przed hałasem dla operatorów (z użyciem odpowiednich i odpowiednio użytych 
zatyczek do uszu) Zestaw zawiera:
• 100 zestawów zatyczek do uszu
• 2 nauszniki
• Maska chroniąca oczy
• Rękawice
• Czerpak suchego lodu

Część#: 2Z0001 u
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