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»ČISTA VODA«
Moderna umetnost profesionalnega čiščenja stekel

Teleskopi

Teleskop je odlična izbira 
za vse vrste čiščenja. 
Ponuja popolno ravnotežje 
med ceno, težo in togostjo.

Krtače

Ultralahke UNGER krtače so oblikovane tako, da z lahkoto 
dosežejo tudi kote in z učinkovitimi ščetinami očistijo umazanijo 
iz vseh površin. Plastično telo ščetke z gladko zunanjostjo – 
odrezani koti zagotavljajo strukturno stabilnost in manjšo težo.

Koleno

Robustno plastično koleno z vijakom za nastavitev kota.

Filter smola za hitro menjavo

Z najnovejšo inovacijo zamenjajte smolo v nekaj sekundah -
predpakirano, pripravljeno za uporabo, izboljšana sposobnost
ltriranja.

nLite® HydroPower DI
Oblikovani po navdihu naših zvestih strank in opremljeni z naprednimi inovacijami. HydroPower DI filtri ponujajo številne prednosti 
pri profesionalnem čiščenju steklenih površin in čiščenju s pomočjo čiste vode.

Ponuja veliko prednosti, ki jih omogocajo posebej oblikovane tehnologije:

• Pretočna tehnologija (FloWater technology)
• Hitro menjavanje smole (QuickChange Resin bags)
• Hitro zaklepanje (FastLock Opening)

Enostavno:

Enostaven za uporabo in preprosta menjava smole.

Hitro:

Dvakrat hitrejše kot tradicionalno steklo čiščenje - 
samo en postopek.

Varčno:

Polovica stroškov dela. Brez najema dvižne košare.

Okolju prijazno:

Čiščenje stekla brez kemičnih čistil.

Varno:

Varno delo od tal do 6. nadstropja; brez uporabe 
dvižne košare ali lestve.



HydroPower® Ultra sistem
Preprosta in učinkovita uporaba 

TDS - merilec trdote vode
Kontrola trdote vode v nekaj
sekundah.

Hitra menjava vrece smole
Menjava vreče v nekaj sekundah, 
kjerkoli in kadarkoli. Nič več odpadne
smole.

Sistem hitrega odpiranja
Enostavno in hitro odpiranje posode. 
Vključuje ventil za sprošcanje tlaka.

Cev za dovod vode
Zanesljiva in hitra priključitev. Priklop 
je primeren za večino standardnih 
cevi.

TDS - merilec trdote vode

Integrirana digitalna merilna naprava 
prikazuje trdoto vode, ki se pretvarja v 
mehko.

Ultra smolni paketi

• Več kot 30% več čiste vode iz enega filtra s smolo
• Intuitiven barvno kodiran sistem
• Funkcija KeyLock odpravlja tveganje za napake pri 
delovanju

Priključki za vodo

• Stabilen kovinski priključek za hitro pritrditev
• Praktični zaporni ventil preprečuje uhajanja med 
prevozom
• Vnaprej nameščena, dynamic control sistem 
zagotavlja optimalen pretok vode.



HYDRO POWER® ULTRA FILTER
Prilagojen za vsako velikost Trdota vode
odločate se lahko med dvema velikostima sistema Hydro 
power, odvisno od količine čiste vode, ki jo potrebujete in 
pogostosti uporabe sistema.

Vse 3 razljičice so dobavljene skupaj z Ultra Resin Paketi 
in vgrajenim merilnikom TDS za spremljanje trdote vode.

Produktivnost filtra je odvisna od vec razlicnih dejavnikov, kot so
velikost filtra, vodni tlak, temperatura in najbolj pomemben 
dejavnik, trdota vode. Trdota vode se meri s številom delcev na
milijon (angl. ppm - parts per million) in varira glede na 
geografsko lego. Spodnja tabela prikazuje pričakovane rezultate 
Hydro-Power filtrov.

* Trdota vode: Mehka (< 100 ppm), Srednja (100 - 250 ppm), 
Trda (250 - 400 ppm), Zelo trda (< 400 ppm)

** Delovne ure: temelji na 5 barih in uporabi ECOFlo. Vse 
vrednosti temeljijo na 10 ppm kotnajvišji vrednosti za cisto vodo.

DIUH1 - HydroPower® Ultra S
vsebuje 1 filter smolo (6 l)

DIUH2 - HydroPower® Ultra L
vsebuje 3 filter smole (18 l)

DIUH3 - HydroPower® Ultra LC
vsebuje 3 filter smole (18 l)

HydroPower Ultra S (DIUH1)
Dejavnik Vrednost

Smola 1 × 6 l
Količina čiste vode na 

polnilo iz smole 710 l

Delovne ure* približno 6 ur
Pokritost v m² ** približno 600 m²

HydroPower Ultra L (DIUH2)
Dejavnik Vrednost

Smola 3 × 6 l
Količina čiste vode na 

polnilo iz smole 2.450 l

Delovne ure* približno 20 ur
Pokritost v m² ** približno 600 m²

HydroPower Ultra LC (DIUH3)
Dejavnik Vrednost

Smola 3 × 6 l
Količina čiste vode na 

polnilo iz smole 2.450 l

Delovne ure* približno 20 ur
Pokritost v m² ** približno 600 m²

HydroPower® Ultra FILTER
Part No. Base Height Resin Packs Cart
DIUH1 30 × 31 cm 35 cm 1 (6 l) –
DIUH2 30 × 31 cm 77 cm 3 (18 l) –
DIUH3 30 × 31 cm 107 cm 3 (18 l)

Regionalne razlike v sestavi in mineralni vrednosti vode lahko vplivajo na 
ucinkovitost smole in izhodne ciste vode. Vse vrednosti, prikazane v tabeli, so 
zgolj informativne narave.



HYDRO POWER® SETI

DI STARTER CARBON COMPOSITE KIT

DI STARTER KIT CONNECT ALU

DI ADVANCED KIT CARBON 24K

Vsebuje:
DIUH1 HydroPower® Ultra Filter S
CC60T nLITE® CarbonComposite 6,00 m
NGS15 nLITE® Angle adapter kit S, 15 cm
NFF28 nLITE® Power Brush, spliced, 28 cm
DLS25 DuroFlex hose, 25 m

Vsebuje:
DIUH1 HydroPower® Ultra Filter S
AN60G nLite® Connect Alu Master pole 6 m
NLR27 nLite® Angle Brush 27 cm
FTGOS HiFlo MultiLink Adapter
NL20G nLite® Hose 20 m
TMOOV HiFlo Control

Vsebuje:
DIUH2* HydroPower® Ultra Filter L
DIUH3** HydroPower® Ultra Filter LC
CF86G nLITE® Carbon 24K 8,60 m
NGS30 nLITE® Angle adapter kit M, 42 cm
NFK28 nLITE® Power Brush, spliced, 28 cm
DLS25 DuroFlex hose, 25 m

HydroPower® Ultra S + nLITE® CARBON COMPOSITE

HydroPower® Ultra S + nLITE® CONNECT ALU

HydroPower® Ultra L/LC + nLITE® CARBON 24K

Predstavljeni trije seti zagotavljajo kompletno opremo za profesionalno čiščenje, ki je pripravljena za uporabo. Ustrezen set lahko
izberete na podlagi ferkvence čiščenja, velikosti površine čiščenja ali delovne višine. vsak set vsebuje teleskop, koleno, krtačo, cev
za dovod vode in HydroPower filter ter različnih velikosti.

Part No.

Part No.

Part No. Pack

Pack

Pack

Version

Dolžina

6,00 m

Dolžina

6,00 m

Dolžina

8,60 m

DINK1

DIUK1

*DINK2

**DINK3

1

1

1

1

without cart

with cart
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HiFLO RO filter

nLITE HydroPower XXL RO trailer

Odličen za stalno, visoko zmogljivo proizvodnjo čiste vode. Enostavno upravljanje - brez stikala: Plug & Play. Postopek obratne
osmoze fizično odstrani približno 98% mineralov iz vode. Vgrajen smolni filter dokonča postopek čiščenja in proizvede 100% čisto 
vodo.

Integriran sistem priklopnika z obratno osmozo in rezervoarjem 750 L. Popolna eksibilnost za proizvodnjo in prevoz 100 % čiste
vode za čiščenje pod pritiskom.

• Avtomatsko krmiljenje črpalke z dry run zaščito za dodatno varnost
• Samosesalna centrifugacijska črpalka se vklopi tudi brez vodnega pritiska
• Tlačna posoda, izdelana iz pleksi stekla, pritisk je obstojen do 21 barov.
• Tiho delovanje
• Okvir iz nerjavečega jekla
• Izboljšana kakovost čiste vode za 60 % pri 300 L / uro
• Vgrajena filtrirna smola zagotavlja 100 % čistost vode
• Vgrajen merilec trdote vode (TDS) kontrolira kakovost vode in smole
• Vključuje močan voziček za popolno mobilnost
• Brez kontrolnih ventilov in pokrovov, ki bi se lahko pomotoma aktivirali
• Model RO30C vključuje ogljikov pred-lter za preciščevanje vode z visoko vsebnostjo klora

• Kapaciteta rezervoarja za vodo 750 L
• Prikolica omogoča delo dveh uporabnikov hkrati preko dveh priključkov z 12 V / 150 psi vodnimi črpalkami
• Vsak visoko kvaliteten kolut za cevi je opremljen z 100 m cevi za optimalen doseg
• Iztok čiste vode - do 250 L na uro na osebo
• Digitalni merilec kontrolira pretok vode, pritisk in nivo akumulatorjev vodnih črpalk
• Nadziranje prtoka vode ročno ali preko brezžičnega daljinskega upravljalnika
• Tri stopnje čiščenja vode z 12 V /150 psi črpalko
• Vgrajen merilec trdote vode (TDS) kontrolira končne rezultate
• Visoko zmogljiv 12 V gel akumulator omogoča celodnevno delovanje pred ponovnim polnjenjem
• Do 210 amperskih ur brez vzdrževanja z vključenim omrežnim polnilnikom

HiFlo RO FILTER
Številka artikla Produkt Pakiranje

UNGRO30G RO lter 1
UNGRO30C RO lter s karbonskim pred-ltrom 1

HiFlo RO FILTER
Številka artikla Produkt Pakiranje

UNGRO30G RO lter 1
UNGRO30C RO lter s karbonskim pred-ltrom 1



TELESKOPI
Teleskopi ponujajo popolno ravnotežje med težo in togostjo za 
delo na višini. Vse višine prikazane na spodnji sliki označujejo 
maksimalno delovno višino za posamezen material teleskopa.

• Upoštevajte varnostne predpise maksimalne dovoljene delovne 
višine, kot tudi vse ostale omejitve za delo na višini v neugodnih 
vremenskih razmerah.

• Vaš regijski zastopnik vam bo z veseljem pomagal pri izbiri 
ustreznega teleskopa z optimalno težo za izbrano višino.

Izbira teleskopa

Pri izbiri teleskopa upoštevajte naslednje dejavnike:

a) višina teleskopa - različne delovne višine zahtevajo
teleskope različnih tež in materialov

b) trajanje čiščenja - dlje kot poteka čiščenje, lažji teleskop
potrebujete za zmanjšanje utrujenosti
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1x Master 
UNGAN60G
1x Extension
UNGAN30G

1x Master 
UNGUC67G
4x Extension
UNGUC35G

1x Master 
UNGUH67G
4x Extension
UNGUH35G

Max. 10 m / 4. nadstropje

Max. 20 m / 6. nadstropje

Max. 13,5 m / 5. nadstropje

Max. 9 m / 3. nadstropje

LDR
49,6

LDR
74,4

LDR
19,3

2,0
KG*

1,5
KG*

1,5
KG*

HiFlo SPONKE ZA CEVI

HiFlo DOZATOR ČISTILA

HiFlo MERILEC TRDOTE VODE

Stikalo za Vklop / Izklop za takojšno kontrolo pretoka vode.

- Cev se prilega pod stikalom in pod ročico. 
- Prilagoditev ali izključitev pretoka vode z enim premikom 
ročice.
- Prilega se vsem palicam premera  20 - 70 mm.
- Prilega se zunanjim cevem premera  8 - 9 mm.

Namenjen dodajanju čistilne vode za čiščenje pretoka vode. 

- Idealen za  čiščenje trdovratne umazanije in mastnih ostankov 
iz močno umazanih površin
- Enastavna namestitev na standardno vrtno cev
- Enostaven za polnjenje in prilagajanje koncentracije

Ročni merilec trdote vode.

- V trenutku izmeri trdoto vode v delcih na milijon  (angl. ppm - 
parts per million).
- Baterijsko napajanje.
- Vključuje zaščitno usnjeno torbo.

Številka artikla

Številka artikla

Številka artikla

Pakiranje

Pakiranje

Pakiranje Napajanje

Teža

UNGTMOOV

UNGHCDEU

UNGROTDS

1

1

1 2 x 1,5 V

0,13 kg


