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NF EN ISO 13485 : 2004 ISO 9001 : 2008 

Sprzęt do czyszczenia i 
dezynfekcji parą 

   
  

           

DANE TECHNICZNE 
 
 
•  Kocioł 

•  pojemność   3.5 L 
•  materiał / jakość            stal nierdzewna 316L 
•  ciśnienie pary   5 bar 
•  temperatura pary   150°C 
•  urządzenie samo-napełniające   tak 
•  odpływ pary                    0 do 130 gr/mm 

•  Moc elektryczna               
•  napięcie                 230v – 50/60Hz            
•  kocioł                               2850w 
•  wewnętrzny, demontowany i antykorozyjny 
•  moc całkowita                               2850w

  
•  Pojemność zbiorników 

•  zbiornik na wodę do produkcji pary   6 L 
•  dodatkowy zbiornik na wodę lub detergent  2,5L 
•  filtr na zbiornikach na wodę i na detergent  tak 
•  filtr na wyjściu pary   tak 
 

•  Magnetyczny system zabezpieczenia  
   przed kamieniem   tak 

  
•  Ochrona elektryczna   

•  produkt   IP 44 
•  wodoodporna skrzynka elektroniczna  
  i elektryczna   IP 56 
 

•  Waga / wymiary 
•  wąż parowy STD                                 5 m 
•  kabel elektryczny w osłonie neopronowej  10 m 
•  produkt   19 Kg 
•  wymiary  D 50 x  S 36 x  W 41,5 cm 

 
•  Materiał     ABS / stal nierdzewna 304 

•  Homologacja / atestacja 
•  CE  wyroby medyczne LNE –GMED 0459 
•  SANIVAP posiada :    ISO 13485 : 2004 

                          ISO 9001 : 2008 
 
 

•  Gwarancja : 1 rok (części / koszty pracy i transportu lub 
lokalnych napraw przez akredytowanego technika) 

Wąż i akcesoria nie są objęte gwarancją 

                         SV 2900 KIT 
 
System parowy SV 2900 zapewnia całkowite 
czyszczenie i dezynfekcję wszelkiego rodzaju 
powierzchni: podłogi, powierzchnie pionowe, 
meble, wyposażenie, wyroby medyczne ... 
Stała jakość pary SV2900 zapewnia jego 
skuteczność w zakresie czystości i dezynfekcji. 
SV 2900 jest przeznaczony do intensywnej pracy 
do 8 godzin dziennie. 
System parowy SV 2900 jest ergonomiczny, 
łatwy w obsłudze i doskonale nadaje się do 
codziennego użytku, zgodnie z protokołami 
SANIVAP. 
Szeroki zakres elastycznych akcesoriów 
zapewnia skuteczność i wszechstronność jego 
działania.  



  

       
  JAKOŚĆ PARY 
 
⁖ Koncepcja kotła 

§  Wewnętrzny, demontowany i odporny na korozję  
§  Materiał wysokiej jakości (316L austenityczna stal 
nierdzewna) 
§  Magnetyczny system samo-napełniania 
§  Mocna izolacja kotła 
§  Zoptymalizowane wskaźniki wydajności kotła : 
     moc / ciśnienie / wylot pary 

 

 
 
 

❏  Koncepcja układu płynów 
§  Elektroniczne monitorowanie ciśnienia pary i temperatury, 
zapewniające skuteczność dezynfekcji. 
§  Regulacja mocy pary - 6 poziomów 
§  Zawór pary ze stali nierdzewnej chroniący elektrozawór 
§  Samo-napełniający się stycznik magnetyczny 
§  Magnetyczny system zapobiegania powstaniu kamienia 
§  Filtr do zbiornika wody 
§  Filtr do zbiornika na detergent 
§  Spust z kotła za pomocą mosiężnych śrub 

 
 

Sprzęt do czyszczenia i 
dezynfekcji parą 

 

SV 2900 – 2900KIT
  

GAMA AKCESORIÓW 
 

§  Wieloletnie doświadczenie SANIVAP pozwoliło 
stworzyć szeroką gamę ergonomicznych akcesoriów 
do protokołów czyszczenia i dezynfekcji. 
 
§  Gama akcesoriów technicznych SANIVAP do 
stosowania z mikrofibrą optymalizuje wydajność 
systemu parowego 

PROTOKOŁY I SZKOLENIA 
 

§  Szkolenie dla użytkowników urządzeń parowych i 
regularna konserwacja 
§  Odpowiednie protokoły do dyspozycji 

POMOC TECHNICZNA 
 
§  Pomoc techniczna dla użytkowników, dla 
optymalnego wykorzystania systemu parowego 
§  Dostępność umów serwisowych 
§  Usługi posprzedażowe świadczone przez 
akredytowane sieci krajowe 

JAKOŚĆ PRODUKTU 
❏  Jakość materiału 

§  Konstrukcja i elementy ze stali nierdzewnej 304 
§  Wzmocnione niedeformowalne zbiorniki polietylenowe 
§  Kocioł ze stali nierdzewnej 18/10, jakości AISI 316L 
§  Koła wysokiej jakości 
 

❏  Bezpieczeństwo 
§  Urządzenie w pełni chronione - IP 44  
§  Wodoodporna skrzynka elektryczna i elektroniczna - IP 56 
§  Przewód elektryczny w neoprenie 10m (3x2,5) 
§  Alarm : brak wody zasilania kotła 
§  Alarm : brak dodatkowej wody lub detergentu 
§  Wymuszany wtrysk wody lub detergentu 

  

 

 

       
 
IP 56 skrzynka elektryczna        panel sterowania 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

SV2900 :   Elastyczny wąż parowy 5 m 
     Zbiornik napełniania 
     Klucz spustowy – zestaw uszczelek 

 
SV2900KIT :  Idem SV2900 

     + wózek do bioczyszczenia SV800 
      + zestaw akcesoriów:  

     SV90+ SV100 + SV120 + SV150 + 
      + MV1410 + MV1404 + 

SPPV89931 

SV150 : MOP parowy 
MV1410 : MOP do podłóg 

SV 90 : wygięta dysza parowa 
SPPV89931 : szczotka 
dyszowa 

SV 100 : Szczotka MOP 30cm 
MV 1404: MOP do powierzchni  

SV 120 : Szczotka 20cm 
do wys. temperatur 


