
Limpeza das serpentinas de 
ar condicionado

concept

coilbox

CARATERISTICAS TECNICAS 
PT



coilbox
Produto químico 

Sistema “bag in box” 

Pistola de injeção 
com lanças intercambiáveis

Lança telescópica em 3 secções
chega até 150cm

Boquilha de injecção a 90

Lança flexível, 
se adapta a qualquer forma 
para acesso a zonas difíceis 

Boquilha de injecção

Lança

Conexão de válvula rápida

Asa integrada 

waterbox

coilbox
Módulo de injeção de
produto químico e de

 enxaguamento de água 
de uma ligação à rede 

pública 

Módulo com depósito
de água, para coilbox, 

leva-lhe  água onde não 
exista ligação à rede 

pública 

Porque não existe nada igual no mercado para a limpeza eficaz das delicadas 
serpentinas de climatização, quer nas unidades exteriores «condensadores», como 
nos interiores «evaporadores» (splits, fancoils).
Este sistema inovador dispõe de dois módulos complementares, sendo o principal o 
módulo «coilbox», onde se inclui toda a tecnologia para a injeção de espuma ativa e 
enxaguamento com água, fornecida pela água da rede pública.
O outro módulo «waterbox» trata-se de um depósito de 30 litros de água, para  ser 
utilizado quando não estiver disponível uma ligação à rede pública. 
O conjunto dos dois módulos faz com que seja um equipamento totalmente autónomo,  
tanto de fornecimento de água como de eletricidade, graças à sua bateria recarregável.

Porquê o Coilbox?
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waterbox

10 kg

optional accessories description reference weights and measures 

Tank module for water

Coilnet AF Bag in box

Coilnet  Bag in box

TC3120610

                      10 kg

PQ8400100

PQ8400101

 
450 x 300 x 775 mm 

ESQUEMA DE TRABALHO

Bag in box de 3 l.

Voltagem 

Peso total do conjunto em vazio 30 Kg

Material da estrutura

300 x 250 x 920 mm
 

CARATERISTICAS TECNICAS

Dimensões (C x L x A em mm.) 

Batería recarregávelAlimentação elétrica

Pressão de saída 7 bares a 2 l./min

Depósito de água waterbox  

Produto químico recarregável

Modular de 30 l.

Aço inox  
Alumínio

220 V / 110 V.
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paixão por inovar


