Elektrárenský průmysl
Čištění suchým ledem

Proč čištění suchým ledem?
Čištění suchým ledem je silně doporučováno pro ...
Čištění elektrických zařízení (bez napětí i pod napětím) například:
• jednotky stator-rotor
• turbíny
• transformátory a rozvodny
• odpojovače
• motory AC / DC
• rozvaděče a rozvodné skříně
• armatury, komutátory a  ELCB jističe
• nukleární dekontaminace
• výměníky
• robotizované a automatizované čistící projekty (např. jaderná elektrárna)

Technické argumenty:
• Metoda je výrazně rychlejší a účinnější ve srovnání s kteroukoliv jinou čistící metodou
• Neabrazivní čištění: absolutně žádné opotřebení čištěných povrchů a předmětů, což výrazně prodlužuje
jejich životnost
• Záruka nejvyšší kvality díky vysocekvalitnímu a důkladnému čištění
• Ekologická a hospodárná metoda: suchý led vysublimuje a nezanechává tedy žádné stopy
ani žádný další odpad
• Výrazné zvýšení produktivity díky kratším odstávkám vyplývajících z čištění bez demontáže a zpětné
montáže po vyčištění a i díky kratším nebo dokonce žádným odstávkám kvůli zchlazení

CRYONOMIC®, partner pro zvýšení produktivity!
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• Evropský výrobce číslo 1 ve výrobě tryskacích zařízení
(výroba od roku 1992).
• Ergonomické vysoce výkonné provedení.
• Maximální účinnost a minimální spotřeba suchého ledu, charakteristická pro
všechny technologie CRYONOMIC® a hlavní cíl naší společnosti.
• CRYONOMIC® záruka maximální spokojenosti.
• Čištění suchým ledem ušité přímo na míru.
• Schopní, autorizovaní distributoři blízko u Vás

Otestujte si nás!

The Cool Way
Of Cleaning

“Objevili jsme CRYONOMIC® jako alternativu s výraznými
technickými, praktickým a ekonomickými přednostmi”
Zdroj: rozhovor s panem P., site managerem společnosti S. a.s., 9. srpna 2008.
Specializujeme se na údržbu elektráren, a tedy tradiční i sofistikovanější čistící metody jako abrazivní čištění, rozpouštědla,
čištění vysokotlakým proudem vody, mechanické čištění, čištění ultrazvukem, parní čištění a čištění laserem jsou nám
důvěrně známé. Čelíme realitě, kdy většina z těchto čistících metod vytváří druhotný odpad, takže by prakticky ani ekonomicky nemohly být začleněny do našeho pracovního prostředí, nebo by vyžadovaly speciální ochranná opatření. Většina
z těchto metod může být použita jen v omezeném rozsahu nebo zkrátka není vůbec vhodná pro čištění v elektrárnách.
Objevili jsme CRYONOMIC® jako alternativu s výraznými technickými, praktickým a ekonomickými přednostmi. Je to
rychlejší, suchá, neabrazivní, neexplozivní a netoxická metoda. Čištění zařízení odpojených od elektrického proudu
nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Při dodržení zvláštních bezpečnostních předpisů, použití správného vybavení a nastavení správných parametrů, pak dokonce i čištění zařízení pod proudem může být bezpečné. Ve většině případů čištěný
předmět a ani okolní předměty nemusejí být demontovány, vyřazeny z provozu, speciálně zakryty nebo přeneseny. Toto
čištění tzv. “na místě” vytváří významné úspory v rámci výrobního času. Díky sublimaci suchého ledu nevytváříme žádný
druhotný odpad, což je dramatický rozdíl v porovnání se situací předtím. Nevytváření druhotného odpadu má zásadní
ekologický a ekonomický význam posuzujeme-li nasazení v jaderných elektrárnách.  
Vybrali jsme si rozsáhlé zkušenosti a profesionální přístup CRYONOMIC® partnera na kterého se můžeme vždy spolehnout
i v případě poradenství v oblasti robotizovaného čištěním.

Pro více informací nebo praktické předvedení přímo u Vás nás neváhejte kontaktovat.
Čištění turbín

Čištění odpojovačů

Čištění motorů

Čištění rotorů

Čištění skříňového rozvaděče

Čištění skříňového rozvaděče

CRYONOMIC®má celosvětovou síť distributorů.
Pro další informace kontaktujte svého distributora:

SPEKTRO CZ, spol. s r.o.,
Masarykova 118
664 42 Modřice
tel.: +420 545 244 404-8
fax: +420 545 212 919
www.spektro.cz
email: info@spektro.cz
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Další reference:

CRYONOMIC
Kleimoer 3 - B-9030 Gent - Belgium
Tel: +32 9 216 76 90 - Fax: +32 9 216 76 91
info@cryonomic.com
www.cryonomic.com
CRYONOMIC® je registrovaná ochranná známka společnosti  ARTIMPEX

