SaniSpray HP

™

Wysokowydajne hydrodynamiczne urządzenia natryskowe zaprojektowane
z myślą o szybszym i pewniejszym natryskiwaniu/aplikacji substancji
chemicznych przeznaczonych do odkażania, dezynfekcji i

USUWANIA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW
SZYBKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
Określ swoje wymagania związane z natężeniem przepływu i dobierz odpowiedni model urządzenia SaniSpray HP
RÓWNOMIERNE ROZPYLANIE I POKRYWANIE
Odpowiedni stopień rozpylania pozwala na szybkie, jednolite oraz wydajne pokrywanie dezynfekowanych i odkażanych
powierzchni
KONSTRUKCJA DOSTOSOWANA DO POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW
Unikalna konstrukcja wykonana z najwyższej jakości materiałów, kompatybilnych ze środkami dezynfekcyjnymi,
odkażającymi i usuwającymi nieprzyjemne zapachy – w przeciwieństwie do tradycyjnych hydrodynamicznych
urządzeń natryskowych
ZESTAW ZAWIERAJĄCY WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ DO NATYCHMIASTOWEGO NATRYSKIWANIA
Urządzenie jest gotowe do natryskiwania od razu po wyjęciu z opakowania, w którym znajduje się wszystko co niezbędne –
wystarczy wlać środek do dezynfekcji i przystąpić do pracy

Przedstawiamy SaniSpray HP firmy Graco
Pierwsze w branży hydrodynamiczne i wysokowydajne urządzenia stworzone z
myślą o łatwym wykonywaniu prac związanych z odkażaniem, dezynfekcją oraz
usuwaniem nieprzyjemnych zapachów.
Produkty firmy Graco z linii SaniSpray HP zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać jednolite pokrycie oraz eliminację
zacieków i kapania po to, aby środki dezynfekujące utrzymywały się na natryskiwanych powierzchniach tak długo, jak to koniecznie.
Nie pozostawiaj niczego przypadkowi.
Urządzenia SaniSpray firmy Graco obejmują innowacyjne, opatentowane technologie zapewniające najwyższą wydajność, bez względu
na zakres wykonywanych prac.

POWIERZ FIRMIE GRACO PROCESY Z ZAKRESU DEZYNFEKCJI I ODKAŻANIA
Firma Graco zapewnia najwyższej jakości produkty dostępne na rynku.

AMERYKAŃSKA JAKOŚĆ WYKONANIA OD 1926 ROKU
Oferowany przez firmę Graco sprzęt profesjonalny został w 100% sprawdzony fabrycznie, a także w warunkach roboczych.
Urządzenia te są projektowane, produkowane i montowane w Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem
podzespołów dostępnych na całym świecie.

WIODĄCA W BRANŻY OBSŁUGA I POMOC TECHNICZNA
Zapewniamy 100% wsparcie produktowe.

Możesz stosować urządzenia SaniSpray HP WSZĘDZIE –
czy to podczas odkażania, dezynfekcji czy eliminowania
nieprzyjemnych zapachów

BRANŻA GASTRONOMICZNA

TRANSPORT

STADIONY I OBIEKTY SPORTOWE

OPIEKA ZDROWOTNA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I EDUKACJA

BRANŻA TURYSTYCZNA

www.graco.com/sanisprayhpsolution

Nie wszystkie hydrodynamiczne urządzenia natryskowe są takie same. Jedynie urządzenia natryskowe
SaniSpray HP firmy Graco zostały zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, aby zapewniały
kompatybilność z wykorzystywanymi środkami odkażającymi oraz dezynfekującymi i jednocześnie
gwarantowały maksymalną wydajność.

SANISPRAY HP :
SZYBKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
Określ swoje wymagania związane z natężeniem przepływu i dobierz odpowiedni model
urządzenia SaniSpray HP

RÓWNOMIERNE ROZPYLANIE I NATRYSKIWANIE
Odpowiedni stopień rozpylania pozwala na szybkie, jednolite oraz wydajne pokrywanie
dezynfekowanych i odkażanych powierzchni

KONSTRUKCJA DOSTOSOWANA DO POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW
Unikalna konstrukcja wykonana z najwyższej jakości materiałów, kompatybilnych ze
środkami dezynfekcyjnymi, odkażającymi i usuwającymi nieprzyjemne zapachy – w
przeciwieństwie do tradycyjnych hydrodynamicznych urządzeń natryskowych

ZESTAW ZAWIERAJĄCY WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ DO
NATYCHMIASTOWEGO NATRYSKIWANIA
Urządzenie jest gotowe do natryskiwania od razu po wyjęciu z opakowania, w którym znajduje
się wszystko co niezbędne – wystarczy wlać środek do dezynfekcji i przystąpić do pracy

TAK WYGLĄDAŁO TO DOTĄD:
Nierównomierna
aplikacja środka

•
•
•

Niejednolite pokrycie z zaciekami i kapaniem
Konieczność dodatkowego wycierania
Niewielkie pojemniki wymagające częstego napełniania

A TAK WYGLĄDA TO Z URZĄDZENIEM SANISPRAY HP
Jednolita
grubość warstwy

RÓWNOMIERNE POKRYCIE
CAŁEGO NATRYSKIWANEGO OBSZARU
•
•
•
•

Jednolite pokrycie podczas aplikacji z możliwością wyboru trybu
wysokowydajnego lub precyzyjnego
Całkowite pokrycie pozwalające spełnić wymogi dotyczące utrzymywania się
substancji chemicznej na powierzchni
Najszybsza metoda aplikacji
Możliwość dostosowania zarówno szerokości, jak i szybkości natryskiwania
dzięki szerokiemu wyborowi rozmiarów dysz RAC X™ LP QuickChange™

www.graco.com/sanisprayhpsolution

Urządzenie natryskowe, które sprosta każdemu zadaniu
K ompletna gama urządzeń natryskowych SaniSpray HP została stworzona
z myślą o zapewnianiu najwyższego poziomu wydajności podczas realizacji
każdego zadania. Nieważne, czy pracujesz w małym pomieszczeniu, czy
realizujesz duży projekt dla całego obiektu – oferujemy modele SaniSpray
HP, których wydajność pozwoli wykonać każde zadanie.

60
litrów lub mniej
na tydzień

TECHNOLOGIA OBJĘTA
OCHRONĄ PATENTOWĄ

20

60

litrów lub mniej
na tydzień

litrów lub mniej
na tydzień

TECHNOLOGIA OBJĘTA
OCHRONĄ PATENTOWĄ

SaniSpray HP 20
BEZPRZEWODOWE, RĘCZNE
URZĄDZENIE NATRYSKOWE

NR KATALOGOWY 25R945 (230V CEE)
NR KATALOGOWY 25R950 (230V UK)

PRZEWODOWE, RĘCZNE
URZĄDZENIE NATRYSKOWE

NR KATALOGOWY 25R943 (230V CEE)
NR KATALOGOWY 25R949 (230V UK)

SaniSpray HP 10 **

SaniSpray HP 20 **

NATRYSKIWANIE DO 0,3 L NA MINUTĘ

NATRYSKIWANIE DO 0,6 L NA MINUTĘ

PRZEWODOWE, RĘCZNE
URZĄDZENIE NATRYSKOWE

NR KATALOGOWY 25R939 (230V CEE)
NR KATALOGOWY 25T262 (230V UK)

TECHNOLOGIA OBJĘTA
OCHRONĄ PATENTOWĄ

Łączy w sobie wszystkie cechy urządzenia SaniSpray HP 10 PLUS:

SZYBKA REALIZACJA DROBNYCH ZADAŃ

• Idealne w przypadku miejsc wymagających maksymalnej wygody
przenoszenia

NAPEŁNIJ I NATRYSKUJ: LINIA POJEMNIKÓW FLEXLINER™ O
POJEMNOŚCI 1,25 L
• Bezproblemowe przenoszenie pomiędzy pomieszczeniami
• Natryskiwanie w dowolnym kierunku – nawet do góry nogami

REGULOWANE STEROWANIE PRZEPŁYWEM

• Pełna kontrola nad zasięgiem natryskiwania zapewnia, w zależności
od potrzeb, pokrycie całkowite lub natryskiwanie precyzyjne w obrębie
wybranego obszaru

TRWAŁA POMPA TŁOKOWA
DYSZE NATRYSKOWE REVERSE-A-CLEAN (RAC®)

• W celu uzyskania wymaganego czasu utrzymywania się środka
dezynfekującego na powierzchni oraz spełnienia wymogów rozpylania
należy użyć jednej z 2 dysz RAC

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO*

NAPEŁNIJ I NATRYSKUJ: LINIA POJEMNIKÓW FLEXLINER O
POJEMNOŚCI 1,25 L
• Dłuższe natryskiwanie pomiędzy kolejnymi napełnieniami
• Natryskiwanie w dowolnym kierunku – nawet do góry nogami

HYDRODYNAMICZNA POMPA TŁOKOWA TRIAX™ Z TECHNOLOGIĄ
PROCONNECT™
DYSZE REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

• W celu uzyskania wymaganego czasu utrzymywania się środka
dezynfekującego na powierzchni oraz spełnienia niezbędnych wymogów
należy użyć jednej z 9 dysz RAC X LP

PRZEDŁUŻKA 40 CM

• Zapewnia dodatkowy zasięg
• Zmniejsza kontakt operatora z substancjami chemicznymi
Urządzenie bezprzewodowe SaniSpray HP 20 obejmuje:

BEZSZCZOTKOWY SILNIK PRĄDU STAŁEGO

• Niezawodny silnik beziskrowy umożliwiający natryskiwanie substancji
(łatwopalnych) na bazie alkoholu

(2) AKUMULATORY LITOWO-JONOWE DEWALT® 18 V I
ŁADOWARKA***
• Natryskiwanie do 9,5 l płynu na jednym ładowaniu

* Produkt ten został zaprojektowany i przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i
domowego, z wyłączeniem celów zarobkowych.
** Nie używać wraz z materiałami na bazie alkoholu (łatwopalnymi).
*** Znaki DEWALT® i DEWALT stanowią własność spółki DEWALT Industrial Tool Co.
i są używane na podstawie licencji.

200

400

litrów lub mniej
na tydzień

litrów lub mniej
na tydzień

TECHNOLOGIA OBJĘTA
OCHRONĄ PATENTOWĄ

SaniSpray HP 65
URZĄDZENIE NATRYSKOWE
Z PRZENOŚNYM ZBIORNIKIEM

NR KATALOGOWY 25R946 (230V CEE)
NR KATALOGOWY 25R948 (230V IT/DK/CH/UK )

3 RAZY SZYBSZE OD SANISPRAY HP 20
ZBIORNIK 5,7 L TYPU NAPEŁNIJ I DZIAŁAJ

• Oferuje dłuższy czas natryskiwania oraz umożliwia niezależne
przemieszczanie

NIEZALEŻNY SYSTEM TYPU CHWYĆ I PRZENIEŚ

• Umożliwia jednoczesne przenoszenie urządzenia natryskowego wraz
z materiałem. Zainstalowana pokrywa zapobiega rozchlapywaniu i
rozlewaniu materiału podczas transportu

WIĘKSZY ZASIĘG UMOŻLIWIAJĄCY DOTARCIE WSZĘDZIE,
GDZIE POTRZEBUJESZ

• Zwiększ długość węża do 90 m, by móc natryskiwać wszędzie tam,
gdzie potrzebujesz

WYDAJNY SILNIK PRĄDU STAŁEGO

• Silnik został wyposażony w iskrochron umożliwiający natryskiwanie
substancji (łatwopalnych) na bazie alkoholu

TECHNOLOGIA OBJĘTA
OCHRONĄ PATENTOWĄ

SaniSpray HP 130
BEZPRZEWODOWE, RĘCZNE
URZĄDZENIE NATRYSKOWE

NR KATALOGOWY 25R947 (230V CEE)
NR KATALOGOWY 25R951 (110V UK)

2 RAZY SZYBSZE OD SANISPRAY HP 65
WYDAJNOŚĆ 2 PISTOLETÓW

• Najwydajniejsze hydrodynamiczne urządzenie natryskowe do aplikacji środków
dezynfekujących dostępne na rynku
• Zapewnia możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch pistoletów, oferując
tym samym maksymalną wydajność podczas dezynfekcji

NATRYSKIWANIE Z WYKORZYSTANIEM DOWOLNEGO POJEMNIKA
• Dłuższe natryskiwanie pozwalające na rzadsze dolewanie materiału

WIĘKSZY ZASIĘG UMOŻLIWIAJĄCY DOTARCIE WSZĘDZIE,
GDZIE POTRZEBUJESZ

• Zwiększ długość węża do 90 m, aby móc natryskiwać wszędzie tam, gdzie potrzebujesz

REGULACJA CIŚNIENIA SMARTCONTROL™

• Pełna kontrola zasięgu natryskiwania pozwala na równomierne pokrywanie
zarówno obiektów, jak i powierzchni drobną mgiełką

REGULACJA CIŚNIENIA

KONSTRUKCJA WÓZKA TYPU JEDŹ I DZIAŁAJ

HYDRODYNAMICZNA POMPA TŁOKOWA PROX™ Z
TECHNOLOGIĄ PROXCHANGE™

POMPA TŁOKOWA ENDURANCE™ WRAZ Z PROCONNECT

LEKKI PISTOLET SANISPRAY HP

• Umożliwia szybszą aplikację produktów przyspieszając proces dezynfekcji

DYSZE REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

• W celu uzyskania wymaganego czasu utrzymywania się środka
dezynfekującego na powierzchni oraz spełnienia wymogów rozpylania
należy użyć jednej z 12 dysz natryskowych RAC X

PRZEDŁUŻKA 40 CM

• Zapewnia dodatkowy zasięg
• Zmniejsza kontakt operatora z substancjami chemicznymi

• Łatwe przemieszczanie urządzenia natryskowego wraz z kubłem z substancjami
chemicznymi

LEKKI PISTOLET SANISPRAY HP

• Umożliwia szybszą aplikację produktów przyspieszając proces dezynfekcji

DYSZE REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

• W celu uzyskania wymaganego czasu utrzymywania się środka dezynfekującego
na powierzchni oraz spełnienia wymogów rozpylania należy użyć jednej z 17 dysz
natryskowych RAC X

PRZEDŁUŻENIE 40 CM

• Zapewnia dodatkowy zasięg
• Zmniejsza kontakt operatora z substancjami chemicznymi

SILNIK MAXPOWER™ WRAZ Z ADVANTAGE DRIVE™

• Niezawodny silnik beziskrowy umożliwiający natryskiwanie substancji
(łatwopalnych) na bazie alkoholu

www.graco.com/sanisprayhpsolution

SaniSpray HP

™

Dane techniczne
Wszystkie dostarczane urządzenia
są kompletne i gotowe
do natryskiwania:
Nazwa modelu:

Numery katalogowe:

Przepływ maks. (l/min)
Maks. rozmiar dyszy
Ciśnienie – bary (PSI)
Wielkość cząstki
w mikronach**
Pojemność
Zasilanie
W zestawie

Naprawa modułowa

SaniSpray
HP 10*

SaniSpray
HP 20*

SaniSpray
HP 20

SaniSpray
HP 65

SaniSpray
HP 130

Przewodowe, ręczne
urządzenie natryskowe

Przewodowe, ręczne
urządzenie natryskowe

Bezprzewodowe, ręczne
urządzenie natryskowe

Przenośne urządzenie
natryskowe ze zbiornikiem

Urządzenie natryskowe z
wózkiem i 2 pistoletami

25R939 (230V CEE)

25R943 (230V CEE)

25R945 (230V CEE)

25R946 (230V CEE)

25R947 (230V CEE)

25T262 (230V UK)

25R949 (230V UK)

25R950 (230V UK)

25R948 (230V IT/DK/CH/UK)

25R951 (110V UK)

0,3

0,6

0,6

1,9

3,8
Możliwość jednoczesnego
korzystania z 2 pistoletów

–

0,019"

0,019"

0,023"

0,031"

Dual Speed
69 barów (0–1000 psi)

Regulowane
69 barów (0–1000 psi)

Regulowane
69 barów (0–1000 psi)

Regulowane
69 barów (0–1000 psi)

Regulowane
69 barów (0–1000 psi)

Dostosowanie wielkości cząstek
Od drobnej mgiełki po duże krople

Dostosowanie wielkości cząstek
Od drobnej mgiełki po duże krople

Dostosowanie wielkości cząstek
Od drobnej mgiełki po duże krople

Dostosowanie wielkości cząstek
Od drobnej mgiełki po duże krople

Dostosowanie wielkości cząstek
Od drobnej mgiełki po duże krople

Napełnij i natryskuj
Zbiornik 1 l

Napełnij i natryskuj
Zbiornik 1,25 l

Napełnij i natryskuj
Zbiornik 1,25 l

Napełnij i ruszaj
Zbiornik 5,7 l

Wysoka wydajność
Możliwość korzystania z
DOWOLNEGO pojemnika

Bezprzewodowe, akumulatory
litowo-jonowe DEWALT 18 V
• dysza do natryskiwania
drobnokroplistego 313
• dysze do natryskiwania
grubokroplistego 515 i 619
• Przedłużka 40 cm (26B143)
• (2) akumulatory litowo-jonowe
DEWALT 18 V, maks. 2,0 Ah
• Ładowarka
• 5 pojemników FlexLiner
• Zaślepka na czas
przechowywania i worek do
przechowywania

230V CEE Przewodowe
230V IT,DK,CH,UK Przewodowe
• Pistolet HP SaniSpray (25R874)
• Wąż 1/4" x 15 m BlueMax II
• Wąż z końcówką biczową
1/8" x 1,4 m BlueMax II
• Dysza do natryskiwania
drobnokroplistego (515)
• Wysokowydajne dysze
natryskowe do natryskiwania
średnio- i grubokroplistego
(617 i 619)
• Przedłużenie 40 cm (26B143)

230V CEE Przewodowe
110V UK Przewodowe
• (2) pistolety HP SaniSpray
(25R874)
• (2) węże 1/4" x 15 m
BlueMax II
• (2) węże z końcówką biczową
1/8" x 1,4 m BlueMax II
• (2) przedłużenia 40 cm
(26B143)
• Dysze do natryskiwania
drobnokroplistego (2 - 167)
• Wysokowydajne dysze
natryskowe do natryskiwania
średnio- i grubokroplistego
(2 - 619 i 2 - 621)

✓

✓

✓

230V CEE Przewodowe
230V UK Przewodowe
• Dysza do natryskiwania
grubokroplistego (szeroka, 4")
• Dysza do natryskiwania
drobnokroplistego
(szeroka, 12")
• (5) pojemników FlexLiner
• Zaślepka na czas
przechowywania
• Trwała torba na narzędzia

230V CEE Przewodowe
230V UK Przewodowe
• dysza do natryskiwania
drobnokroplistego 313
• dysze do natryskiwania
grubokroplistego 515 i 619
• Przedłużka 40 cm (26B143)
• 5 pojemników FlexLiner
• Zaślepka na czas
przechowywania i worek do
przechowywania

Brak możliwości naprawy

✓

* Ręczne, przewodowe urządzenia natryskowe SaniSpray HP 10 i 20 nie są przeznaczone do natryskiwania produktów na bazie alkoholu (łatwopalnych).
** Wielkość cząstek różni się w zależności od rozmiaru dyszy, wartości ciśnienia oraz zastosowanego środka dezynfekującego. Przeciętna wielkość cząstki mierzona podczas natryskiwania wodą wynosi od 30 do 110 mikronów.

MNIEJSZY
DROBNOKROPLISTE

Kompatybilne środki dezynfekujące
Zatwierdzone składniki aktywne na bazie alkoholu (łatwopalne): etanol
lub alkohol izopropylowy (nie dotyczy modeli przewodowych SaniSpray
HP 10 i 20)
Zatwierdzone składniki aktywne na bazie bezalkoholowej: aldehydy,
fenole, czwartorzędowe związki amoniowe, podchloryn sodowy
(wybielacz), kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas podchlorawy

Wąski

WLOT

0,013"

0,015"

6–8

LP 313

LP 315

DYSZE RAC X LP:
PRZEPŁYW MATERIAŁU
ROZPYLANIE

WIĘKSZY
GRUBOKROPLISTE

0,017"

0,019"

0,021"

0,023"

0,025"

8 – 10

LP 415

LP 417

LP 419

LP 421

LP 423

LP 425

SZEROKOŚĆ
STRUMIENIA 10 – 12

LP 515

LP 517

LP 519

LP 521

LP 523

LP 525

12 – 14

–

LP 617

LP 619

LP 621

LP 623

LP 725

14 – 16

–

–

–

–

LP 723

LP 725

NATRYSKU

W celu potwierdzenia kompatybilności środka oraz zgodności
urządzenia należy skontaktować się z producentami
poszczególnych substancji
Szeroki

Gama optymalna SaniSpray 20

Gama optymalna SaniSpray 65

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze, zarówno w formie pisemnej, jak i graficznej, odpowiadają ostatnim danym dotyczącym produktów dostępnym w chwili publikacji.
Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.
Każdy zakup Graco jest wspierany
przez obsługę klienta w klasie A+.
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Gama optymalna SaniSpray 130

