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Инжектори за пяна
• Инжекторът работи като хидравлична пенообразуваща
камера (инжектора е статична помпа). Работи на
принципа на разликата  в налягането - образува се
вакуум, който изпомпва продукта в смесителната камера.
Като защита има монтиран възвратен клапан на входа на
водата и двоен възвратен клапан на входа на въздуха.

• Компактни и проектирани за лесно използване и
обслужване.

• Инжекторите са за помещения, които изискват
почистване чрез промиване, разпенване и дезинфекция.

• Те са способни да образуват суха плътна пяна и чрез
регулиране - мокра плътна пяна.

• Инжекторите се управляват ръчно от клапани и са много
лесни за работа.

• Всички материали, които са в контакт с почистващите
продукти, са устойчиви на корозия. 3



• Оборудването към инжектора включва: маркуч 10 м., бърза връзка мъжка ½“, сферичен кран бронз,
2 бр. комплект накрайници с дюзи + стойка за накрайниците, 1 или 2 бр. смукателен маркуч с клапан.

Технически данни

Инжектори ниско налягане(3-10 bar)
монтиране на стена

С една засмукваща сонда 
Арт.№ 88028

С две засмукващи сонди
Арт.№ 88602

Капацитет изплакване( 5 bar ) 17 л./ мин. 17 л./ мин.

Капацитет разпенване( 5 bar ) 7 л./ мин. 7 л./ мин.

Разход на въздух при 6 bar 150 л./ мин. 150 л./ мин.

Дозиране 1-6% 1-6%

Максимално налягане на водата 10 bar 10 bar

Максимална температура 55 ℃ 55 ℃

Тегло 6 кг. 6,5 кг.

Цени при запитване! 4



Мобилни инжектори ниско 
налягане ( 3-10 bar )

• Включва:
Ø Инжектор – ниско налягане ( 3- 10 bar ) с

окомплектовка
Ø Количка от неръждаема стомана с четири колела
Ø В количката има място за 1 или 2 бр. туба( в

зависимост от модела)

Технически данни

Мобилен инжектор 
за 1 туба (№ 88058)

Мобилен инжектор 
за 2 туби (№ 88659)

Капацитет изплакване 15 л/ мин. 15 л/ мин.

Капацитет разпенване 6 л/ мин. 6 л/ мин.

Тегло 22 кг 28 кг

Цени при запитване! 5



• Оборудването към инжектора включва: маркуч 20 м., бърза връзка мъжка ½“, сферичен кран бронз,
2 бр. комплект накрайници с дюзи + стойка за накрайниците, 1 или 2 бр. смукателен маркуч с клапан.

Технически данни

Инжектори висока налягане(10-50 bar)
монтиране на стена

С една засмукваща сонда 
Арт.№ 88000

С две засмукващи сонди
Арт.№ 88102

Капацитет изплакване( 25 bar ) 30 л./ мин. 50 л./ мин.

Капацитет разпенване( 25 bar ) 10 л./ мин. 10 л./ мин.

Разход на въздух при 6 bar 150 л./ мин. 150 л./ мин.

Дозиране 1-6% 1-6%

Максимално налягане на водата 50 bar 50 bar

Максимална температура 70 ℃ 70 ℃

Тегло 6 кг. 6 кг.

Цени при запитване! 6



Мобилни инжектори високо 
налягане ( 10-50 bar )

• Включва:
Ø Инжектор – високо налягане ( 10 - 50 bar ) с

окомплектовка
Ø Количка от неръждаема стомана с четири колела
Ø В количката има място за 1 или 2 бр. туба( в

зависимост от модела)

Технически данни

Мобилен инжектор 
за 1 туба (№ 88056)

Мобилен инжектор 
за 2 туби (№ 88657)

Капацитет изплакване 30 л/ мин. 30 л/ мин.

Капацитет разпенване 10 л/ мин. 10 л/ мин.

Дезинфекция - 12 л/ мин.
Тегло 23 кг 29 кг

Цени при запитване! 7



Станция за пяна
( 10-50 bar)

• Станцията за пяна включва цялото необходимо
оборудване, освен бустернa помпа.

• Може да се монтира на под или стена- добре се
монтира на гипсокартон или други подобни слаби
стени

• Има място за до 2 бр. туби
• Стандартно е снабден с инжектор за 2 продукта,
макара за маркуч, маркуч от 20 метра и комплект
накрайници.

• Тегло: 40 кг.

• Моля попитайте за допълнителна информация!

Цени при запитване! 8



Допълнителни продукти

• Помпи за повишаване налягането на входящата вода
Ø Стартира автоматично, когато има нужда от вода.
Спира плавно отново, когато вече няма нужда от вода.

• Мобилни модули за контролирано ръчно почистване

Моля попитайте за допълнителна информация!

Цени при запитване!
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Контейнер за пяна
За образуване на пяна и нанасянето ѝ върху 

замърсени повърхности

• Неръждаема стомана AISI 304

• Ръчно зареждане на вода и пенообразуващ
препарат

• Снабден с полиамидни колела

• В комплекта е включен 10 м. маркуч и струйник с
кран

• Налягане на захранващия въздух от 3 bar до 8 bar

• Работно налягане на съда – max. 3 bar

• Вместимост: 50 л. или 80 л.

Цени при запитване!
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• Възможно е разминаване в цветовете на изображенията и
реалният продукт! 

• При липса на артикул на склад - доставка до 30 дни.

• Горепосоченото не включва цялата продуктова гама, предлагана от 
“Албис” ЕООД. При запитване от Ваша страна, ще Ви бъде предоставена 

допълнителна информация.

www.albis.bg


