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Odkryj IDA: jak działa 
modułowy system 
dezynfekcji pojazdów

W pełni kompletny system
do dezynfekcji pojazdów

Rozwiązanie zaprojektowane w celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się chorób i wirusów 
w hodowlach zwierząt
IDA to modułowy system do dezynfekcji oraz mycia pojazdów i podwozi 
w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób i wirusów w hodowlach 
zwierząt. IDA to idealne rozwiązanie dla gospodarstw, które muszą 
spełniać różnorodne i rygorystyczne normy dotyczące zdrowia i higieny. 
Łatwy w montażu, bez specjalnych narzędzi.

Bramka do dezynfekcjiSchemat Działania systemuDysze dezynfekujące

IDA

Tel: +48 508-780-092 www.UltraMist.eu sklep@ultramist.eu

Ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów, zastrzegamy prawo do zmian w podanej specyfikacji.
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Elementy systemu

SYSTEM MODUŁOWY IDA ZAWIERAJĄCY WSZYSTKIE ELEMENTY

1
Pompa 
wysokociśnieniowa

100bar, 21l/min. Moduł z malowaną proszkowo obudową, w komplecie z:
• Silnik elektryczny, 3x400V-1450 Rpm
• 150 bar, 21 l / min., pompa z wałkiem rozrządu, 3 tłoki ceramiczne, mosiężna głowica
• Zawór kontrolny
• Zawór bezpieczeństwa
• Manometr
• Fotokomórki do pracy automatycznej
• Kontrolka pracy
• Moduł do sterowania ręcznego wraz z zestawem przeciwoblodzeniowym

2
Zestaw do filtrowania 
i dozowania środków 
dezynfekujących

Zestaw filtrów 20", filtracja 1 mikron, pompa dozująca Dosatron 02 (2%), 
rurki i złączki do połączenia z pompą.

3 Zestaw 
przyłączeniowy

Zestaw do połączenia pompy z bramką składający się z:
4 rury ze stali nierdzewnej AISI 304, ø14x1,5mm, 3 m długości, 
ze złączkami wlotowymi i wylotowymi, 12 wsporników antywibracyjnych, 
elastyczny wąż do podłączenia pompy z bramką.

4
Zestaw do dezynfekcji 
kół i podwozia

Metalowa rama:
5 ocynkowanych ram podstawy ze stali (o długość 71 cm) skręconych razem 
oraz 2 ocynkowane rozpórki ze stali nierdzewnej (o długości 110 cm).

Zestaw liniowy (6 elastycznych węży, 16 dysz zamgławiających oraz złączki).

5
Bramka 
bioasekuracyjna

Konstrukcja metalowa:
6 ocynkowanych stalowych kolumn o długości 110 cm, 3 ocynkowane stalowe 
belki o długości 110 cm (kolumny i belki są ze sobą skręcone).

Zestaw liniowy (10 elastycznych węży, 7 dysz zamgławiających oraz złączki).

6 Zestaw najazdów
4 ocynkowane stalowe najazdy, które można ławo przymocować do ramy 
zestawu do dezynfekcji kół i podwozia za pomocą śrub.

7 Skrzynia 
transportowa

Impregnowana drewniana skrzynia.
Wymiary: 130x80x115 cm.

Wyposażenie opcjonalne:

8 Zestaw do ręcznego 
mycia pojazdu

Mycie pompą wysokociśnieniową z maksymalną wydajnością 
(100 barów, 21 l / min, by-pass). Zestaw jest dostarczany z 20-metrowym 
wężem wysokociśnieniowym, 120 cm lancą, oraz odpowiednimi zaworami 
odcinającymi i złączkami.
UWAGA: mycie i dezynfekcja nie mogą odbywać się jednocześnie.

9 Pianownica
Lanca ze stali nierdzewnej z mosiężną dyszą natryskową, manometr, 
zawór bezpieczeństwa, kulowy zawór odcinający, spiralny wąż Rilsana 
o długości 10 m ze złączem przeciwzagięciowym. 
Maksymalne ciśnienie: 8 bar.

System dezynfekcji pojazdów
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