ROTORJET CLEANING DEVICE
Voor het automatisch reinigen van mantels
van warmtewisselaars en leidingen

Mourik is expert in industriële reiniging en heeft door de jaren heen veel kennis en
ervaring opgedaan over het reinigen van diverse soorten installatiedelen. Mourik is
continu op zoek naar nieuwe technologieën om de installatie van onze
opdrachtgevers optimaal te laten presteren.
Het reinigen van componenten en apparatuur met water onder hoge druk is al decennia
een van de specialisaties van Mourik. Naast het reinigen van bundels, dienen ook de
bundelmantels te worden gereinigd. Hiervoor heeft Mourik het Rotorjet Cleaning Device
ontwikkeld.
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Rotorjet Cleaning Device
Onze specialisten hebben een techniek ontwikkeld voor het efficiënt reinigen
van mantels van warmtewisselaars, leidingen en zelfs vaten: het Rotorjet
Cleaning Device (RCD). Dit kan worden gebruikt voor kleine tot grote mantels
of leidingen. De RCD is multifunctioneel en eenvoudig om te bouwen voor
verschillende toepassingen. Het equipment kan worden uitgebreid voor grotere
diameters of aangepast voor kleinere diameters, afhankelijk van de situatie.
Met deze flexibiliteit hebben we altijd de beste oplossing.
Voordelen
De RCD is eenvoudig te hanteren en gebruiksvriendelijk met een breed scala
aan toepassingen. Het huidige equipment is regelmatig beperkt in het reinigen
van het volledige bereik, maar de RCD laat geen ongereinigde plekken achter.
Door de doorvoersnelheid van de RCD aan te passen kan voor elke
schoonmaakbeurt de benodigde standtijd worden bepaald. Door de 3Drotorkop wordt het oppervlak van een buis volledig gereinigd. Dit verhoogt de
kwaliteit en effectiviteit. Door de verschillende afmetingen en
manoeuvreerbaarheid voert deze apparatuur uw schoonmaakklussen nog
sneller uit en wordt uw downtime verkort. Dit halfautomatische apparaat reinigt
met een constante snelheid en druk, wat een voorspelbaar resultaat geeft.
Door alle voordelen van het Rotorjet Cleaning Device kan de reiniging sneller
worden uitgevoerd dan bij conventionele handmatige reiniging.
Veiligheid
De machine is geheel water aangedreven; de operator staat op een veilige
afstand, buiten de line of fire. Alle hogedruk onderdelen zijn dubbel
afgeschermd. Daarnaast zijn alle standaard veiligheidsvoorschriften van
toepassing om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Om schade aan de apparatuur van onze klanten te voorkomen, zijn de
glijblokken van het RCD gemaakt van een speciaal metaal. Deze glijblokken
van de Rotorjet zijn veilig voor uw assets. Het is gemaakt van een zacht metaal
dat niet krast.
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Het spreekt voor zich dat het Rotorjet Cleaning Device voldoet aan alle
industrienormen en veiligheidsrichtlijnen.
Meer informatie
Wij helpen u ook graag bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering en
beantwoorden uw reinigingsvraagstukken Voor meer informatie kunt u altijd
contact met ons opnemen.
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