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Χρήσιμα προϊόντα συμβατότητας και καταγραφής των 
συστημάτων σας με βάση  την τήρηση των Ευρωπαϊκών 
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Περιεχόμενα & Σήμανση

Κατάλογος της Advanced Engineering 2010

PUMP
SAFE

RTU HAZ
transport

MAKES 
35L

6 MONTHS
PROTECTION

NEW!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν στις ήδη εγκατεστημένες αντλίες 
συμπυκνωμάτων χωρίς να υπάρξει 
κανένα πρόβλημα στις αντλίες.

Έτοιμο προς χρήση. (ήδη αναμεμειγμένο)

Τρομερά οικονομικό αναμιγνύεται με 
νερό αποδίδοντας 35 λίτρα υλικού από 
την συσκευασία του προϊόντος.

Παρέχεται 6 μήνες προστασία με την 
χρησιμοποίηση αυτού του προϊόντος.

Περιέχει QX-60® - Σκοτώνεται το 99.9% 
των βακτηριδίων και των μυκήτων σε 
λιγότερο από 60 sec.

Η μεταφορά αυτών των υλικών οφείλει 
να  γίνεται με ειδική φόρτωση λόγω της 
συστασής τους.

Νέο προϊόν.
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ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

Ιδανικό για γενική χρήση, 
γενικό καθαριστικό 

συντηρήσεων.

Βαρέως τύπου καθαριστικά, 
ιδανικά για χρήση σε πολύ 

βρώμικα συστήματα.

ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ

Η Advanced Engineering προσφέρει 
ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων. 
Με εξαίρεση τα γενικής χρήσης 
προϊόντα, τα καθαριστικά στοιχείων 
μας είναι ειδικά σχεδιασμένα για είτε 
εσωτερική ή εξωτερική χρήση.

Ως σημείο εκκίνησης, η Advanced 
Engineering εισήγαγε ένα νέο 
σύστημα κωδικοποίησης χρωμάτων 
για την ομαδοποίηση των προϊόντων, 
επιτρέποντας τη γρήγορη και απλή 
αναγνώριση του σωστού προϊόντος για 
την κάθε δουλειά.

Ειδικά προϊόντα για 
ξεχωριστές εφαρμογές.

ΕΙΔΙΚΟ
ΠΡΟΙΟΝ

Το σύστημα ετικετών: εύκολη επιλογή προϊόντων

[Το χρώμα δείχνει την δύναμη και το κείμενο την σχετική εφαρμογή]

Η Advanced Engineering είναι ο αναγνωρισμένος ηγέτης τηςευρωπαϊκής αγοράς 
στην κατασκευή και την προμήθεια καθαριστικών στοιχείων και άλλων συναφών 
προϊόντων. Η απαράμιλλη γνώση της τεχνολογίας - και η βαθιά κατανόηση των 
αναγκών των μηχανικών συντήρησης - έχει αποκτηθεί από εμπειρία ετών καθ’ ότι η 
εταιρεία ιδρύθηκε το 1982.  

Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά προϊόντων που πληρούν καθεμία από αυτές τις ανάγκες 
τέλεια. Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά συνοδεύονται από ειδικές τεχνικές συμβουλές από την 
Advanced - βοηθώντας τους χρήστες να προσδιορίσουν το ιδανικό προϊόν για κάθε απαίτηση 
και να το χρησιμοποιήσουν για να είναι πιο αποτελεσματικοί, γρήγοροι και συμβατοί με τις 
Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Εγκρίσεις αντλιών
Μετά από εκτενείς δοκιμές, οι κυριότεροι 
κατασκευαστές αντλιών συμπυκνωμάτων 
έχουν εγκρίνει τα προϊόντα των εξατμιστών της 
Advanced Engineering για χρήση σε συστήματα 
που συναντιόνται τοποθετημένες οι αντλίες τους 

χωρίς να προκαλούν κανένα πρόβλημα.

     

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τα προϊόντα της Advanced Engineering στα 
στοιχεία των εξατμιστών και στη συνέχεια 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ήδη 
εγκατεστημένες αντλίες ώστε να απομακρύνετε 
και να ξεπλύνετε με ασφάλεια.

Καθαριστικά Στοιχείων



Καθαριστικά Στοιχείων

Με το QX-60® - Σκοτώνεται το 99.9% 
των βακτηριδίων και των μυκήτων σε 
λιγότερο από 60 sec
Βολικό, έτοιμο για χρήση
Δεν χρειάζεται ξέπλυμα
Διατίθεται σε ποιοτική συσκευασία 
ψεκαστήρα 1 λίτρου που 
χρησιμοποιείται και ως εργαλείο 
κατόπιν

12.04.021RTU® Καθαριστικό εξατμιστή, εξοντώνει βακτηρίδια και μύκητες

Το καθαριστικό εξατμιστή και απολυμαντικό RTU ® 
έχει μια πολύ αποτελεσματική δράση καθαρισμού 
η οποία βελτιώνει την απόδοση του συστήματός 
σας, ενώ το απολυμαντικό του εξασφαλίζει 
απόλυτη υγιεινή.

Η βελτιωμένη σύσταση του περιλαμβάνει το 
QX-60®, ένα απολυμαντικό υψηλής αντοχής που 
σκοτώνει το 99,9% των μικροβίων σε λιγότερο 
από 60 sec.

Έτοιμο για χρήση

RTU

Σκοτώνει βακτήρια και μύκητες

Βολικό, διεισδυτικό σπρέι ... μειώνει την 
κατανάλωση υλικού

Συμμορφώνεται με τα Βρετανικά 
& τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα 
Βακτηριοκτόνα & τα Μυκητοκτόνα

12.04.000EasyCare™ Καθαριστικό εξατμιστή, εξοντώνει βακτηρίδια και μύκητες

Το EasyCare™ είναι ένα καθαριστικό εξατμιστή και 
απολυμαντικό σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση 
ότι αφορά την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Η άκρως αποτελεσματική δράση καθαρισμού 
του βελτιώνει την απόδοση του συστήματος 
του κλιματισμού σας, ενώ το απολυμαντικό του 
εξασφαλίζει απόλυτη υγιεινή και τη διαβεβαίωση 
ότι η μονάδα είναι ασφαλής και καθαρή.

Σπρέι

CondenCide®

PUMP
SAFE

PUMP
SAFE

MAKES 
25L

Με το QX-60® - Σκοτώνεται το 99.9% των βακτηριδίων και των 
μυκήτων σε λιγότερο από 60 sec (δευτερόλεπτα)

Βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση και την ποιότητα του αέρα

Εγκεκριμένο από την Aspen Pumps και άλλες ηγετικές μάρκες 
αντλιών συμπυκνωμάτων ...

Τρομερά οικονομικό αναμιγνύεται με νερό αποδίδοντας 25 
λίτρα υλικού απο μια συσκευασία 5 λίτρων

12.04.105

Συμπυκνωμένο

Καθαριστικό εξατμιστή & απολυμαντικό

Τα βακτήρια,οι μύκητες και άλλα μικρόβια που μεγαλώνουν στα στοιχεία των 
κλιματιστικών αποτελούν την πηγή δυσοσμίας, αλλεργικών αντιδράσεων και 
την εξάπλωση ασθενειών. 

Το CondenCide®επιμελώς καθαρίζει και απολυμαίνει τα στοιχεία και τα 
σκαφάκια σε συστήματα κλιματισμού και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων 
εξατμιστών σε χώρους προετοιμασίας φαγητών. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΩΝ Ειδικά καθαριστικά σχεδιασμένα για την αντιμετωπίση προβλημάτων που 
συναντιώνται σε εσωτερικά στοιχεία
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CondenCide 4 τμχ. x 5 λίτρα 12.04.105

RTU Καθαριστικό εξατμιστή & απολυμαντικό 8 τμχ. x 1 λίτρο 12.04.021

EasyCare 12 τμχ. x 500 ml 12.04.000

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HAZ
transport

BS/EN 1276 & BS/EN 1275

BS/EN 1276 & BS/EN 1275

BS/EN 1276 & BS/EN 1040



Καθαριστικά Στοιχείων

Αφαιρεί όλες τις συνηθισμένες βρωμιές

Βολικό, έτοιμο για χρήση

Δεν χρειάζεται ξέπλυμα

12.04.020RTU® Καθαριστικό εξατμιστή

Το καθαριστικό εξατμιστή RTU®  είναι ιδανικό για 
εφαρμογές ως μέρος ενός τακτικού προγράμματος 
συντήρησης.

Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην απομάκρυνση 
όλων των συνηθισμένων τύπων βρωμιών και 
σκουπιδιών. Το καθαριστικό εξατμιστή RTU® έχει 
επίσης βιοδιασπώμενη σύσταση που είναι πολύ 
ασφαλή στη χρήση.

Έτοιμο για χρήση

RTU

Καθαρίζει ακόμα και τα πιο λερωμένα 
στοιχεία εξατμιστών
Εξαλείφει την βρωμιά και την γλίτσα 
από τα σκαφάκια συμπυκνωμάτων
Ασφαλές για χρήση με αντλίες 
συμπυκνωμάτων
Τρομερά οικονομικό αναμιγνύεται με 
νερό αποδίδοντας 35 λίτρα υλικού απο 
μια συσκευασία 5 λίτρων

HYCO0405HydroCoil® Αλκαλικό καθαριστικό εξατμιστή

HydroCoil® : η σύσταση του, το καθιστά σίγουρη 
λύση ως βαρέως τύπου καθαριστικό εξατμιστή.

Η βρωμιά στον εξατμιστή σας αποτελει εμπόδιο 
για τη μεταφορά θερμότητας μονώνοντας 
αποτελεσματικά το στοιχειό. Η συσσώρευση 
σκληρής βρωμιάς μπορεί να φράξει και το στοιχείο 
και να μειώσει την ροή του αέρα που οδηγεί σε 
μείωση του ψυκτικού αποτελέσματος και την 
ανάγκη λειτουργίας για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του χρήστη.

Συμπυκνωμένο

MAKES 
35L

Κατάλληλο για εξατμιστές και για 
συμπυκνωτές

Βολικό, διεισδυτικό σπρέι ... μειώνει την 
κατανάλωση υλικού

Επιτίθεται μόνο στην βρωμιά , όχι στο 
στοιχείο

12.04.002EasyClean™ Γενικό καθαριστικό στοιχείου

Το EasyClean™ είναι ένα αποτελεσματικό 
καθαριστικό, κατάλληλο για αερόψυκτους 
εξατμιστές και συμπυκνωτές. 

Η σύσταση του είναι ασφαλής για χρήση και 
αποτελεσματική καθαριότητα σε ένα τακτικό 
πρόγραμμα συντήρησης.

Σπρέι

Ασφαλές για χρήση σε εξωτερικούς ή 
εσωτερικούς χώρους

Βιοδιασπώμενο, φιλικό προς το 
περιβάλλον

Βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση

Τρομερά οικονομικό αναμιγνύεται με 
νερό αποδίδοντας 25 έως 45 λίτρα 
υλικού απο μια συσκευασία 5 λίτρων

12.04.100EnviroCoil® Γενικό καθαριστικό στοιχείου
Το EnviroCoil® είναι ένα αποτελεσματικό 
καθαριστικό  για κλιματιστικά στοιχεία. Η ήπια 
σύσταση του το καθιστά ιδανικό για χρήση σχεδόν 
σε οποιοδήποτε σενάριο συντήρησης, είτε σε 
εσωτερικούς χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους.

Το EnviroCoil® είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον 
καθαριστικό στοιχείου - δεν περιέχει οξέα, 
φωσφορικά άλατα, υδροξείδιο του νατρίου, 
υδροξειδίου του καλίου και οι επιφανειοδραστικές 
ουσίες του είναι εντελώς βιοδιασπώμενες.  

Συμπυκνωμένο

PUMP
SAFE

MAKES 
25-45L
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RTU Καθαριστικό εξατμιστή 8 τμχ. x 1 λίτρο 12.04.020

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HydroCoil 4 τμχ. x 5 λίτρα HYCO0405

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

EasyClean 12 τμχ. x 500 ml 12.04.002

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

EnviroCoil 4 τμχ. x 5 λίτρα 12.04.100

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HAZ
transport

HAZ
transport



Καθαριστικά Στοιχείων

Αναστέλλει την συσσώρευση ρύπων και 
μικροβίων για 6 έως 12 μήνες

Αποτρέπει τις οσμές - 
συμπεριλαμβάνοντας οσμές ούρων 
κατοικίδιων

Άοσμο, ευκολόχρηστο, μεγάλης 
διάρκειας και αποτελεσματικό

SCSPRAYStayClean™ Θεραπεία βακτηριακού ελέγχου του εξατμιστή
Το StayClean™ έχει σχεδιαστεί για να 
χρησιμοποιηθεί μετά τον καθαρισμό του στοιχείου 
του εξατμιστή με CondenCide® ή καθαριστικό 
στοιχείου & απολυμαντικό RTU®.

Πρόκειται για μια προηγμένη, αντικολλητική 
επίστρωση που εμποδίζει τη βρωμιά και 
τα μικρόβια από το να είναι σε θέση να 
προσχωρήσουν στις επιφάνειες για τουλάχιστον 
6-12 μήνες. Πηγαίνοντας απ’ευθείας στη σκάφη 
συμπυκνωμάτων καθώς τα συμπυκνώματα 
απορρέουν από το στοιχείο.

Αναστέλλει την συσσώρευση ρύπων και 
μικροβίων για 6 έως 12 μήνες
Αποτρέπει τις οσμές - 
συμπεριλαμβάνοντας οσμές ούρων 
κατοικίδιων
Άοσμο, ευκολόχρηστο, μεγάλης 
διάρκειας και αποτελεσματικό
Τρομερά οικονομικό αναμιγνύεται με 
νερό αποδίδοντας 25 λίτρα υλικού απο 
μια συσκευασία 5 λίτρων

SCPACKStayClean Pack™ Θεραπεία βακτηριακού ελέγχου του εξατμιστή σε κιτ

Το πακέτο προστασίας StayClean περιέχει:

1 τμχ. x 500ml StayClean™ Σπρέι

1 τμχ. x 5l CondenCide® Σπρέι

4 τμχ. x StayClean™ Λωρίδες
PUMP
SAFE

MAKES 
25L

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΩΝ Προϊόντα σχεδιασμένα να κρατάνε τα κλιματιστικά χωρίς οσμές και το χώρο 
άνετο

Guardian®

Σταματάει την αύξηση μικροβίων μεταξύ καθαρισμών

Συνεχής προστασία για πάνω από 6 μήνες

Σταματάει τις οσμές και τις ασθένειες: διατηρεί την ποιότητα 
αέρα σε εσωτερικούς χώρους

010225

Αντιμικροβιακή άμυνα στοιχείου

Το Guardian® δημιουργεί ένα προηγμένο φίλμ στο στοιχείο, που αποσκοπεί 
στην προστασία των συστημάτων κλιματισμού που είναι ευάλωτα σε μύκητες 
και βακτήρια.

Η σύσταση του αναστέλλει την ανάπτυξη των βακτηρίων και μυκήτων και 
εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός παραμένει καθαρός και φρέσκος μεταξύ 
καθαρισμών.

Το Guardian® λειτουργεί επιβραδύνοντας την μικροβιακή δράση που 
μπορεί συχνά να οδηγήσει σε ασθένεια, μυρωδιές και μούχλα - διατηρώντας 
αποτελεσματικότητα για διάστημα έως και έξι μήνες.

NEW! RTU
6 MONTHS

PROTECTION

RTU

12 MONTHS
PROTECTION

8

Guardian 8 τμχ. x 500 ml 010225

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

StayClean 1 τμχ. x 500 ml SCSPRAY

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HAZ
transport

StayClean Pack 1x Πακέτο Προστασίας SCPACK



Καθαριστικά Στοιχείων

Ελέγχουν τις οσμές

Μειώνουν την συσσωρευση της 
βρωμιάς και της γλίτσας

Ελαττώνει το ρίσκο υπερχείλισης από 
βουλώματα

Αποτρέπει την αύξηση 
μικροοργανισμών στην σκάφη 
συμπυκνωμάτων

Ελέγχει τις οσμές

Ελαττώνει το ρίσκο υπερχείλισης από 
βουλώματα

12.07.021StayClean™ Mini Tablets Βακτηριακός έλεγχος σκάφης συμπυκνωμάτων

StayClean™ Strips Βακτηριακός έλεγχος σκάφης συμπυκνωμάτων

Οι StayClean™ Tablets είναι μια φθηνή, εύκολη στη 
χρήση θεραπεία για σκάφη συμπυκνωμάτων.

Οι  ταμπλέτες θα ελέγξουν τις οσμές και την 
πρόληψη της βρωμιάς και βουλωμάτων στα 
σκαφάκια συμπυκνωμάτων και αποστράγγισης. 
Είναι ασφαλείς στη χρήση, μη διαβρωτικές και 
είναι τελείως διαλυτές, δεν αφήνουν κατάλοιπα 
ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.

Οι StayClean™ Strips αποτελούν μια 
αποτελεσματική αντιβακτηριδιακή θεραπεία, 
παρέχοντας έως έξι μήνες προστασία από 
βακτήρια, μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς 
που μπορούν να προκαλέσουν οσμές και 
βουλώματα στα σκαφάκια συμπυκνωμάτων των 
κλιματιστικών.

Οι Strips έχουν ένα μοναδικό ενσωματωμένο 
αναστολέα για την προστασία του εξοπλισμού από 
τη σκουριά και τη διάβρωση.

Minis - Μικρές μονάδες fan coil

#1 - Μεγάλες μονάδες fan coil και 
κασέτες

SmellyJelly® Αρωματική ταμπλέτα

Το SmellyJelly® έχει δημιουργηθεί για να 
προσφέρει ένα ευχάριστο άρωμα σε fan coil και 
μονάδες κασέτας. Εύκολο να εφαρμοστεί, το 
SmellyJelly® απλά τοποθετείται στο εσωτερικό 
της μονάδας, όσο πιο κοντά στο σημείο εξόδου 
αέρα ειναι  δυνατον. Μόλις τοποθετηθεί στη θέση 
του και λειτουργήσει η μονάδα, το άρωμα θα γίνει 
αμέσως αισθητό.

PUMP
SAFE

8 WEEKS
PROTECTION

PUMP
SAFE

6 MONTHS
PROTECTION

9

StayClean Strips Size 1 6 Λωρίδες 12.07.025

StayClean Strips Size 2 6 Λωρίδες SCLG6PK

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

StayClean Mini Tablets 20 τμχ. x 20 Ταμπλέτες 12.07.021

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

SmellyJelly Size 1 Λεμόνι 20 Καρτέλες 12.07.001

SmellyJelly Size 1 Ανθη Λουλουδιών 20 Καρτέλες 12.07.003

SmellyJelly Size 1 Βότανα 20 Καρτέλες 12.07.002

SmellyJelly Size 1 Morning 20 Καρτέλες 12.07.004

SmellyJelly Size 1 Φρεσκάδα Βουνού 20 Καρτέλες 12.07.005

SmellyJelly Mini Mixed 20 Καρτέλες 12.07.010

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος



Καθαριστικά Στοιχείων

Αποτρέπει την ανάπτυξη των 
μικροοργανισμών στα σκαφάκια 
συμπυκνωμάτων

Ελέγχει τις οσμές

Ελαχιστοποιεί το ρίσκο υπερχείλισης 
από βουλώματα

StayClean™ Strips Βακτηριακός έλεγχος της σκάφης συμπυκνωμάτων
Οι StayClean™ Strips  αποτελούν μια 
αποτελεσματική αντιβακτηριδιακή θεραπεία, 
παρέχοντας έως και έξι μήνες προστασία από 
βακτηρίδια, μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς 
που μπορούν να προκαλέσουν οσμές και 
βουλώματα στην σκάφη συμπυκνωμάτων 
κλιματιστικών.

Οι ταινίες έχουν ένα μοναδικό ενσωματωμένο 
αναστολέα για την προστασία του εξοπλισμού από 
τη σκουριά και τη διάβρωση.

PUMP
SAFE

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

Κρατήστε τα σκαφάκια και τις σωλήνες των συμπυκνωμάτων χωρίς 
βουλώματα με αυτά τα προϊόντα

PUMP
SAFE

RTU

RTU

Καθαρίζει τα οργανικά βουλώματα

Βαρύτερο του νερού ωστε να φτάνει 
εύκολα στην περιοχη βουλώματος

Για συστήματα που δεν έχουν αντλία 
συμπυκνωμάτων

Αφαιρεί τα κοινά βουλώματα

Σχεδιασμός φιλικός προς τον χρήστη

Ασφαλες για χρηση με αντλίες 
συμπυκνωμάτων - εγκεκριμένο απο την 
Aspen Pumps

DRKL0405

12.04.920

DrainKleen® Αποφρακτικό αποχετεύσεων όξινης βάσης

DrainKleen® one shot Καθαριστικό & αποφρακτικό αποχετεύσεων

Το DrainKleen ® θα αφαιρέσει γρήγορα άλατα, 
σκουριά και βρωμιά από αποχετεύσεις και παγίδες 
σε εγκαταστάσεις ψύξης & κλιματισμού.

Επιπλέον, επειδή το ειδικό βάρος του είναι 
βαρύτερο από το νερό, βρίσκει γρήγορα το 
δρόμο του προς την πηγή του βουλώματος πριν 
ενεργοποιηθεί πλήρως, ακόμη και όταν μια U - 
παγίδα βρίσκεται μεταξύ του βουλώματος, και του 
σημείου πρόσβασης.

Το DrainKleen® one shot έχει διαμορφωθεί ειδικά 
για να καθαρίσετε βουλώματα που βρέθηκαν σε 
αποχετεύσεις συμπυκνωμάτων στο εσωτερικό 
των συστημάτων ACR. Είναι ένα ισχυρό υγρό 
καθαρισμού αποχετευτικών συστημάτων και είναι 
στο ιδανικό μέγεθος για την αντιμετώπιση μιας 
σωλήνας αποχέτευσης συμπυκνωμάτων.

Το μοναδικό σαν “λαιμό κύκνου” στόμιο της 
φιάλης, επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή του 
προϊόντος σε δύσκολες περιπτώσεις εφαρμογής 
των αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων .

6 MONTHS
PROTECTION

10

DrainKleen 4 τμχ. x 5 λίτρα DRKL0405

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

DrainKleen one shot 12 τμχ. x 250 ml 12.04.920

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

StayClean Strips Size 1 6 Λωρίδες 12.07.025

StayClean Strips Size 2 6 Λωρίδες SCLG6PK

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HAZ
transport

HAZ
transport



Καθαριστικά Στοιχείων

Ελέγχει τις οσμές

Μειώνει την συσσώρευση γλίτσας

Ελαχιστοποιεί το ρίσκο υπερχείλισης 
από βουλώματα

12.07.021StayClean™ Mini Tablets Βακτηριακός έλεγχος της σκάφης συμπηκνωμάτων

Τα StayClean™ Tablets είναι μια φθηνή, εύκολη στη 
χρήση συντήρηση της σκάφης συμπυκνωμάτων... 

Τα δισκία ελέγχουν τις οσμές και αποτρέπουν 
την ανάπτυξη  γλίτσας και βουλωμάτων στην 
αποχέτευση και την σκάφη συμπυκνωμάτων. 
Είναι ασφαλή στη χρήση, μη διαβρωτικά και είναι 
τελείως διαλυτά, δεν αφήνουν κατάλοιπα ώστε να 
δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα.

PUMP
SAFE

Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΝΕΛΙΑ Τελειοποιήστε την αποτελεσματικότητα της επίσκεψης σας αφήνοντας 
καθαρό αποτέλεσμα μετά το service

Κατάλληλο για τα περισσότερα 
κλιματιστικά

Αφαιρεί με ασφάλεια δαχτυλιές κ.α. απο 
πλαστικές και μεταλλικές επιφάνειες

Αφαιρεί εύκολα  επίμονη νικοτίνη, 
γράσσο & γενική βρωμιά

12.04.003EasyFinish™ Καθαριστικό εξωτερικών περιβλημάτων
Δεν έχει σημασία πόσο καθαρό το στοιχείο στον 
εξατμιστή είναι, ένα σημάδι μαρκαδόρου ή 
βρώμικα περιβλήματα κλιματιστικού μπορεί να 
δώσει την εντύπωση μιας βρώμικης απεριποίητης 
μονάδας.

Το EasyFinish™ είναι ένας διαχύτης και καθαριστικό 
του εξωτερικού περιβλήματος ειδικά σχεδιασμένο 
για να αφαιρεί τη νικοτίνη, το γράσο και τη γενική 
βρωμιά, επιτρέποντας στους μηχανικούς να έχουν 
τα πάντα καθαρά και τακτοποιημένα αφήνοντας 
τα εχέγγυα ενός ευχαριστημένου πελάτη.

Σπρέι

Επαναφέρει το χρώμα από διαρροή 
συμπυκνωμάτων / λαδιού

Καλύπτει σχεδόν όλους τους λεκέδες

Αποτρέπει την δαπανηρή 
αντικατάσταση της ψευδοροφής

12.04.040All-White® Επιδιορθωτικό ψευδοροφής

Το επιδιορθωτικό ψευδοροφής All-White® είναι 
ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για εκ νέου 
χρωματισμό των ψευδοροφών στην αρχική 
λευκότητά τους - χωρίς να χάνετε χρόνο και κόστος 
στην αναζήτησή ενός νέου κομματιού

Σπρέι

8 WEEKS
PROTECTION
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All White 12 τμχ. x 400 ml 12.04.040

Ποσ/τα Συσκευασίας Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

EasyFinish 12 τμχ. x 500 ml 12.04.003

Ποσ/τα Συσκευασίας Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

StayClean Mini Tablets 20 τμχ. x 20 Ταμπλέτες 12.07.021

Ποσ/τα Συσκευασίας Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HAZ
transport

HAZ
transport



SuperClean™

Καθαριστικά Στοιχείων

Ισχυρή δράση αφρού
Καθαρίζει το στοιχείο και αναστέλλει την οξείδωση
Το ίδιο δυνατό με καθαριστικά όξινης βάσης αλλά 
ασφαλέστερο στην χρήση για τον χρήστη αλλά και την 
συσκευή
Τρομερά οικονομικό αναμιγνύεται με νερό αποδίδοντας 20 
λίτρα υλικού από μια συσκευασία 5 λίτρων

12.04.108

Συμπυκνωμένο

Βαρέως τύπου καθαριστικό συμπυκνωτή

Το SuperClean ™ είναι απλώς το ισχυρότερο καθαριστικό στοιχείου στην 
αγορά. Μοναδικό στη σύσταση του, έχει όλα τα οφέλη όπως ένα  βαρέως 
τύπου καθαριστικό με οξύ - αλλά είναι πολύ πιο ασφαλέστερο για να το 
χρησιμοποιήσετε.

Πολύ συμπυκνωμένο και αποτελεσματικό, θα αφαιρέσετε με ασφάλεια το 
ευρύ φάσμα των μολυσματικών παραγόντων που βρίσκονται συνήθως σε 
συμπυκνωτές - χωρίς να καταστραφεί το στοιχείο. Το στοιχείο γίνεται ορατά 
λαμπερό και καθαρό - στην πραγματικότητα,  “σούπερ καθαρό”.

MAKES 
20L

Ιδανικό για την αφαίρεση επίμονης 
βρωμιάς & λεκέδων

Ιδανικό για βαθιούς, πολλαπλών σειρών 
συμπυκνωτές

Βολικό, διεισδυτικό σπρέι ... μειώνει την 
κατανάλωση υλικού

12.04.001EasyFoam® Καθαριστικό αφρού για συμπυκνωτές

Το EasyFoam® είναι ένα βαρέως τύπου, έτοιμο 
προς χρήση καθαριστικό για χρήση σε στοιχεία 
συμπυκνωτών κλιματιστικού.

Η αφρώδης σύστασή του και ο ισχυρός ψεκασμός 
του  το καθιστούν ιδανικό για την αφαίρεση 
επίμονης βρωμιάς από  βαθιά μέσα στο στοιχείο.

Σπρέι

Βολικό έτοιμο για χρήση καθαριστικό

Βελτιώνει την απόδοση του συστήματος

Χωρίς ξέβγαλμα

12.04.022RTU® Καθαριστικό συμπυκνωτή

Το καθαριστικό συμπυκνωτή RTU® είναι ιδανικό για 
εφαρμογή ως μέρος ενός τακτικού προγράμματος 
συντήρησης.

Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αφαίρεση 
κοινού τύπου βρωμιών και γλίτσας. Το RTU® έχει 
επίσης βιοδιασπώμενη σύσταση που το καθιστά 
πολύ ασφαλές στη χρήση.

Έτοιμο για χρήση

RTU

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ Πανίσχυρα καθαριστικά νέας τεχνολογίας σχεδιασμένα να αφαιρούν την 
βρωμιά από τα εξωτερικά στοιχεία

12

SuperClean 4 τμχ. x 5 λίτρα 12.04.108

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

EasyFoam 12 τμχ. x 500 ml 12.04.001

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

RTU Condenser Cleaner 8 τμχ. x 1 λίτρο 12.04.022

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HAZ
transport

HAZ
transport



Καθαριστικά Στοιχείων

Καθαρίζει και τις πιο επίμονες και ξηρές 
εναποθέσεις
Διαλύει το γράσο και το λάδι
Ασφαλες στην χρηση σε στοιχεία 
αλουμινένιων φύλλων, δεν θα επιτεθεί 
στο μέταλλο
Τρομερά οικονομικό αναμιγνύεται με 
νερό αποδίδοντας 10 λίτρα υλικού απο 
μια συσκευασία 5 λίτρων

HYKL0405HydroKleen® Αλκαλικό καθαριστικό συμπυκνωτή

Το HydroKleen® είναι ένα βαρέως τύπου, 
καθαριστικό αφρού με ειδική σύσταση για 
αερόψυκτους συμπυκνωτές από φύλλα 
αλουμινίου.

Συμπυκνωμένο

MAKES 
10L

Καθαρίζει και τις πιο επίμονες baked-on 
εναποθέσεις

Κάνει το στοιχείο να λάμπει

Δυνατή αφρώδη δράση

Τρομερά οικονομικό αναμιγνύεται με 
νερό αποδίδοντας 35 λίτρα υλικού απο 
μια συσκευασία 5 λίτρων

HYFO0405HydroFoam® Όξινης βάσης καθαριστικό συμπυκνωτή

Το HydroFoam ® είναι ένα εξαιρετικά βαρέως 
τύπου καθαριστικό  συμπυκνωτικών στοιχείων 
του κλιματιστικού. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερη μέριμνα 
πρέπει να λαμβάνεται κατά την εφαρμογή του.

Αν η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα 
στο καθαρισμό του συμπυκνωτή σας, η  
Advanced σας συστήνει το SuperClean ™ - 
μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση υψηλής 
απόδοσης.

Συμπυκνωμένο

MAKES 
35L

Κατάλληλο για εξατμιστές και 
συμπυκνωτές

Βολικό, διεισδυτικό σπρέι ... μειώνει την 
κατανάλωση υλικού

Επιτίθεται μόνο στην βρωμιά, όχι στο 
στοιχείο

12.04.002EasyClean™ Γενικό καθαριστικό στοιχείων

Το EasyClean™ είναι ενα αποτελεσματικό 
καθαριστικό,κατάλληλο για χρήση σε αερόψυκτα 
στοιχεία εξατμιστών αλλά και συμπυκνωτών. 

Η σύσταση του είναι ασφαλή στη χρήση και 
παρέχει αποτελεσματικό καθαρισμό, ως μέρος 
ενός τακτικού προγράμματος συντήρησης.

Σπρέι

Το ασφαλέστερο για χρήση σε 
εσωτερικα και εξωτερικά στοιχεία

Βιοδιασπώμενο,φιλικο προς το 
περιβάλλον

Βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση

Τρομερά οικονομικό αναμιγνύεται με 
νερό αποδίδοντας από 25 έως και 45 
λίτρα υλικού απο μια συσκευασία 5 
λίτρων

12.04.100EnviroCoil® Γενικό καθαριστικό στοιχείου
Το EnviroCoil® είναι ένα αποτελεσματικό 
απορρυπαντικής βάσης καθαριστικό για 
κλιματιστικά στοιχεία. Η ήπια σύσταση του το 
καθιστά ιδανικό για χρήση σχεδόν σε οποιαδήποτε 
συντήρηση, είτε σε εσωτερικούς ή σε εξωτερικούς 
χώρους.

Το EnviroCoil® είναι φιλικό προς το περιβάλλον 
καθαριστικό στοιχείου - δεν περιέχει οξύ, 
φωσφορικά άλατα, υδροξείδιο του νατρίου, 
υδροξειδίου του καλίου και οι επιφανειοδραστικές 
ουσίες του είναι εντελώς βιοδιασπώμενες.

Συμπυκνωμένο

PUMP
SAFE

MAKES 
25-45L
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HydroKleen 4 τμχ. x 5 λίτρα HYKL0405

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HydroFoam 4 τμχ. x 5 λίτρα HYFO0405

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

EasyClean 12 τμχ. x 500 ml 12.04.002

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

EnviroCoil 4 τμχ. x 5 λίτρα 12.04.100

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HAZ
transport

HAZ
transport

HAZ
transport



Καθαριστικά Στοιχείων

EnviroCoil®

PUMP
SAFE

MAKES 
25-45L

Ασφαλές στην χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χωρους

Βιοδιασπώμενο, φιλικό προς το περιβάλλον

Βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση

Τρομερά οικονομικό αναμιγνύεται με νερό αποδίδοντας από 
25 έως και 45 λίτρα υλικού από μια συσκευασία 5 λίτρων

12.04.100

Συμπυκνωμένο

Γενικό καθαριστικό στοιχείου

Το EnviroCoil ® είναι ένα αποτελεσματικό απορρυπαντικής βάση καθαριστικό 
για κλιματιστικά στοιχεία. Η ήπια σύσταση του το καθιστά ιδανικό για χρήση 
σχεδόν σε οποιαδήποτε συντήρηση, είτε σε εσωτερικούς ή σε εξωτερικούς 
χώρους.

Το EnviroCoil ® είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό στοιχείου - 
δεν περιέχει οξέα, φωσφορικά άλατα, υδροξείδιο του νατρίου και υδροξείδιο 
του καλίου. Επιπλέον, οι επιφανειοδραστικές ουσίες του είναι εντελώς 
βιοδιασπώμενες.

Κατάλληλο και για εξατμιστές και για 
συμπυκνωτές

Βολικό, διεισδυτικό σπρέι ... μειώνει την 
κατανάλωση υλικού

Επιτίθεται μόνο στην βρωμιά , όχι στο 
στοιχείο...

12.04.002EasyClean™ Γενικό καθαριστικό στοιχείου

Το EasyClean™ είναι ένα αποτελεσματικό 
καθαριστικό, κατάλληλο για χρήση στα αερόψυκτα 
στοιχεία των εξατμιστών και των συμπυκνωτών. 

Η σύσταση του είναι ασφαλής στην χρήση και 
παρέχει αποτελεσματική καθαριότητα σαν μέρος  
τακτικής συντήρησης...

Σπρέι

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ Ευέλικτα καθαριστικά στοιχείων, κατάλληλα για εσωτερικά και εξωτερικά 
συστήματα
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EnviroCoil 4 τμχ. x 5 λίτρα 12.04.100

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

EasyClean 12 τμχ. x 500 ml 12.04.002

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HAZ
transport



Καθαριστικά Στοιχείων

EndoFlush®
Για χρήση μετά από καψίματα συμπιεστών, αντικατάσταση 
ανταλλακτικών, αλλαγή από ορυκτέλαια σε συνθετικά 
ψυκτέλαια καθώς και καθαρισμό σωληνώσεων πριν την 
εκκίνηση ψυκτικών & κλιματιστικών εφαρμογών

Αποτελεσματικό – καθαρίζει από γλίτσα, κατάλοιπα άνθρακα, 
οξέα, λάδι και νερό

Χαμηλό ιξώδες – κυκλοφορεί με ευκολία μέσα στο σύστημα

12.04.150

Καθαριστικό εσωτερικών συστημάτων και στοιχείων

Το EndoFlush® είναι ένα καθαριστικό εσωτερικών συστημάτων ιδανικό για 
χρήση μετά από κάψιμο συμπιεστή ή μετασκευής. 

Το χαμηλό ιξώδες του επιτρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα στο 
σύστημα για την απομάκρυνση μολυσματικών παραγόντων και σκουπιδιών, 
χρησιμοποιώντας μια αντλία κυκλοφορίας. Το EndoFlush® θα διασπάσει 
το σύνολο του άνθρακα, το λάδι και την γλίτσα. Αυτές οι προσμείξεις θα 
ξεπλυθούν από το σύστημα, αφήνοντας τις εσωτερικές επιφάνειες καθαρές 
και έτοιμες για την εκ νέου πλήρωση ενώ ταυτόχρονα θα αφυγράνουν και από 
τυχόν ύπαρξη υγρασίας. Το EndoFlush® είναι χωρίς CFC και δεν είναι οργανική 
ουσία.

Διαλύει το γράσο αμέσως μόλις έρθει σε 
επαφή

Στεγνώνει γρήγορα

Δεν είναι εύφλεκτο και αγώγιμο

12.04.006GreaseGobbler™ Απορρυπαντικής βάσης καθαριστικό συμπυκνωτή

Το γράσο που συσσωρεύεται στο στοιχείο του 
συμπυκνωτή στις κουζίνες  θα παρεμποδίσει 
τη ροή του αέρα και θα μειώσει τη εναλλαγή 
θερμότητας.

Το GreaseGobbler™ είναι ένα “χωρίς ξέβγαλμα” 
καθαριστικό στοιχείου  συμπυκνωτή σε μορφή 
δυνατού σπρέι. Η διπλή δράση, του ωστικού 
κύματος υψηλής πίεσης και η καθαριστική του 
δύναμη, γρήγορα και εύκολα επαναφέρουν την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Σπρέι

ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Ειδικοί διαλυτές για την διάλυση των γράσων και του λαδιού από επιφάνειες

Καθαρίζει και ξεπλένει το εσωτερικό χάλκινων σωληνώσεων σε συστήματα 
ψύξης & κλιματισμού
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EndoFlush 5l 4 τμχ. x 5 λίτρα 12.04.150

EndoFlush 20l 1 τμχ. x 20 λίτρα ENFL0020

EndoFlush 205l 1 τμχ. x 205 λίτρα ENFL0205

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

GreaseGobbler 12 τμχ. x 400 ml 12.04.006

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HAZ
transport



Καθαριστικά Στοιχείων & Αξεσουάρ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Προϊόντα σχεδιασμένα να βοηθάνε τον μηχανικό στον καθαρισμό και το 
service των στοιχείων

Ιδανικό για χρήση σε κλιματιστικά 

στοιχεία τύπου κασέτας

Προστατεύει τοίχους, χαλιά αλλά και τα 

πάντα γύρω από τον εξοπλισμό...

Παρέχει προστασία στον χρήστη

HookTite® Κάλυμμα καθαρισμού για κλιματιστικά τύπου κασέτας

Το HookTite® Cleaning Covers έχει σχεδιαστεί για 
να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για τον καθαρισμό 
εξατμιστών οροφής. Θα συμβάλει στη μείωση 
του πιτσιλίσματος του καθαριστικού προϊόντος 
στην επίπλωση, τα πατώματα και τις ταπετσαρίες 
αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία ζημιών, 
διενέξεων και εντάσεων.

#1 Κατάλληλο για στοιχεία 600mm x 600mm

#2 Κατάλληλο για στοιχεία 600mm x 1000mm

#3 Κατάλληλο για στοιχεία 1000mm x 1000mm

Ιδανικό για χρήση σε κλιματιστικά 
στοιχεία τοίχου

Προστατεύει τοίχους, χαλιά αλλά και τα 
πάντα γύρω από τον εξοπλισμό...

Παρέχει προστασία στον χρήστη

TieTite® Κάλυμμα καθαρισμού για κλιματιστικά  τοίχου
Το TieTite® Cleaning Covers έχει σχεδιαστεί για να 
χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για τον καθαρισμό 
εξατμιστών τοίχου. Θα συμβάλει στη μείωση 
του πιτσιλίσματος του καθαριστικού προϊόντος 
στην επίπλωση τα πατώματα και την ταπετσαρία 
και παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας για 
το χρήστη αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία 
ζημιών, διενέξεων και εντάσεων.

#1 Κατάλληλο για στοιχεία έως και 930mm πλάτος

#2 Κατάλληλο για στοιχεία 1100mm πλάτος

Βαρέως τύπου ψεκαστήρας 8 λίτρων

Κατάλληλα μελετημένο για χρήση με 
όλα τα συμπυκνωμένα καθαριστικά 
συμπυκνωτών της Advanced

Πλήρη γκάμα ανταλλακτικών διαθέσιμη

010107HydroSprayer® Ψεκαστήρας καθαριστικών βερέως τύπου
Σχεδιασμένο για χρήση με τα συμπυκνωμένα 
καθαριστικά για συμπυκνωτές της Advanced, 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Ρυθμίζοντας το ακροφύσιο, Advanced Engineering 
HydroSprayer® είναι εύκολο να καθαριστεί και να 
γεμίσει.

Αυτό το ειδικό μηχάνημα παρέχει αρκετή πίεση 
για να καθαρίσει, αλλά χωρίς να προκαλεί ζημιά.
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Advanced HydroSprayer 1 τμχ. 010107

Replacement Seal Kit 1 κιτ 010138

Pump Assembly 1 τμχ. 010139

Lance Assembly 1 τμχ. 010140

Handle Assembly 1 τμχ. 010141

Pressure Relief Valve 1 τμχ. 010142

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HookTite Size 1 5 τμχ. 10.26.058

HookTite Size 2 5 τμχ. 10.26.059

HookTite Size 3 5 τμχ. 10.26.060

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

TieTite Size 1 5 τμχ. 10.26.052

TieTite Size 2 5 τμχ. 10.26.053

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος



Καθαριστικά Στοιχείων & Αξεσουάρ

Καθαρίζει επιφάνειες γρήγορα & 
αποτελεσματικά

Ασφαλή για χρήση στα χέρια

Ιδανικά για έναν γρήγορο καθαρισμό 
μετά την δουλειά

Ευέλικτα πολυλειτουργικά μαντηλάκια

010151EasyWipes™ Επαγγελματικά μαντηλάκια καθαρισμού χεριών
Τα EasyWipes™ είναι επαγγελματικής σύστασης 
μαντηλάκια χεριών που περιέχουν ισχυρά αλλά 
ασφαλή προϊόντα καθαρισμού.

Αυτά τα βολικά μαντηλάκια ελευθερώνουν 
διαλύουν  και απορροφούν βρωμιά, γράσο, λάδι 
, χρώματα και  πίσσα. Τα EasyWipes™ διατίθενται 
σε μια ανασφραγιζόμενη σακούλα η οποία θα 
διατηρήσει τη φρεσκάδα και είναι αρκετά μικρή 
για να αποθηκεύεται εύκολα στην εργαλειοθήκη 
σας ή στο ντουλαπάκι του συνοδηγού στο 
αυτοκινητό σας.
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Καταγράψτε την  συνολική 
περιεκτικότητα ψυκτικού υγρού του 
συστήματος...

Κρατήστε ένα αρχείο ελέγχου διαρροών 
ψυκτικών ρευστών...

Έντυπα ανθεκτικά σε νερό και καιρικές 
συνθήκες...

080037AC-Pro™ Σύστημα ετικετών  ψυκτικών υγρών για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό F-Gas

Οι ετικέτες συστήματος AC-Pro ™ F-Gas είναι ένας 
απλός τρόπος για να σας βοηθήσει εσάς και τους 
πελάτες σας να συμμορφωθείτε με διάφορες 
βασικές πτυχές της νομοθεσίας περί ψυκτικών 
υγρών F-Gas.

Το πακέτο περιέχει:

30 τμχ. x Ετικέτες πλήρωσης

30 τμχ. x Ετικέτες διαρροής

1 τμχ. x Ειδικό μαρκαδόρο

Σας δίνει επαγγελματικό κύρος με αυτα 
τα 2  φύλλα αναφοράς NCR

Βοηθάει τους πελάτες σας να 
συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία των F-Gas

Παρέχουν συναφής πληροφορίες 
ώστε να κρατήσουν τον εξοπλισμό του 
πελάτη σας ενημερωμένο (BS / EN 378-
2:2000)

AC-Pro™ Φύλλα αναφοράς, Επαγγελματικό βοήθημα στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς αλλά και αναβάθμισης και 
οργάνωσης του πελατολογίου σας

Τα AC-Pro™ Pads είναι ένα αποτελεσματικό 
σύστημα διαχείρισης των ψυκτικών και 
κλιματιστικών αρχείων. Το φύλλο αναφοράς 
παρέχει στον μηχανικό την δυνατότητα με ένα 
συνοπτικό, αποτελεσματικό τρόπο να διατηρεί 
ακριβή μητρώα και να δίνει σιγουριά στους 
πελάτες του, ιδιαίτερα εκείνους που ανησυχούν 
και θέλουν να είναι συμβατοί με την νομοθεσία 
των F-Gas.

REFRIGERANT LEAK CHECK RECORD

CONTRACTOR DETAILS

© Advanced Engineering Ltd 2009

LEAK CHECK DATE ENGINEER’S NAME SIGNATURE

CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES
COVERED BY THE KYOTO PROTOCOL

REFRIGERANT TYPE

BASE C kg)

SUPPLEMENTARY CHARGE (kg)

T kg)

CONTRACTOR DETAILS

© Advanced Engineering Ltd 2009

NEW!

NEW!

ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Χρήσιμα προϊόντα συμβατότητας και καταγραφής των συστημάτων σας με 
βάση  την τήρηση των Ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών της Ε.Ε.

AC-Pro Breakdown Reports ( αναφορά βλάβης ) 10 μπλοκ x 50 φύλλα 080028

AC-Pro Installation Reports ( αναφορά εγκατάστασης ) 10 μπλοκ x 50 φύλλα 080029

AC-Pro Air Conditioning Service Reports ( αναφορά συντήρησης κλιματιστικών ) 10 μπλοκ x 50 φύλλα 080030

AC-Pro Refrigerant Tracking Reports ( αναφορά παρακολούθησης ψυκτικού ρευστού ) 10 μπλοκ x 50 φύλλα 080031

AC-Pro Parts Request Reports ( αναφορά ζήτησης ανταλλακτικών ) 10 μπλοκ x 50 φύλλα 080032

AC-Pro Commissioning Reports ( αναφορά ρυθμίσεων συσκευής ) 10 μπλοκ x 50 φύλλα 080033

AC-Pro Refrigeration Service Reports ( αναφορά συντήρησης ψυγείων ) 10 μπλοκ x 50 φύλλα 080034

AC-Pro Pipe Strength and Tightness Reports ( αναφορά συμβατότητας και απωλειών σωληνώσεων ) 10 μπλοκ x 50 φύλλα 080035

AC-Pro Mixed Pack - 1 of each pad (Mixed Pack - 1 από το καθέ μπλόκ) 8 μπλοκ x 50 φύλλα 080036

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

EasyWipes 20 τμχ. x 50 Μαντηλάκια 010151

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

AC-Pro F-Gas System Labels 5 σετ x 60 Ετικέτες 080037

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος



Καθαριστικά Στοιχείων

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΛΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΩΝ

Ειδικά καθαριστικά αλάτων για συστήματα ψύξης και κλιματισμού 

Προϊόντα που βοηθούν τις παγομηχανές να παράγουν καθαρό και υγιεινό 
πάγο

Για πύργους ψύξης, σωληνώσεις, 
υδρόψυκτους συμπυκνωτές και 
θερμοσίφωνες

Περιέχει αναστολείς για την πλήρη 
προστασία μεταλλικών επιφανειών...

Δείκτης χρώματος για σίγουρη & 
συνεχής προστασία...

HYDX0405Hidrox™ Αφαιρετικό αλάτων εσωτερικών σωληνώσεων
Το Hidrox ™ είναι ένας αφαιρετής αλάτων για 
χρήση σε κλειστά συστήματα ύδρευσης και 
πύργους ψύξης.

Με την κατάργηση όλων των αλάτων και 
γλίτσας, η προηγμένη σύνθεση του καθαρίζει 
αποτελεσματικά όλο το εκτεθειμένο τμήμα 
των σωληνώσεων  του νερού και έτσι αυξάνει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος, 
εξοικονομώντας ενέργεια και αυξάνοντας την 
απόδοση...

Συμπυκνωμένο

MAKES 
165L

Αφαιρεί γρήγορα τα άλατα από 
τα στοιχεία συμπυκνωτών & 
υδρονεφώσεων με υποβοήθηση μπέκ 
νερού

Αποκαθιστά την απόδοση του 
συστήματος

Έτοιμο προς χρήση

010147ScalePro® Αφαιρετικό αλάτων για αδιαβατικούς συμπυκνωτές & υδρονεφώσεις

Το ScalePro® είναι ένα ταχύ αφαιρετικό αλάτων  για 
συμπυκνωτές που επλήγησαν από εναποθέσεις 
αλάτων.

Τα άλατα  είναι συχνά ένα σοβαρό πρόβλημα για 
την κακή προστασία, άσχημα τοποθετημένων ή 
εντατικής χρήσης αδιαβατικών συμπυκνωτών. 
Η συνεχής  ψύξη νερού  εναποθέτει  γρήγορα 
ένα παχύ επίστρωμα ορυκτών στις μεταλλικές 
επιφάνειες, που περιορίζουν τη ροή του αέρα και 
μονώνουν τα πτερύγια εναλλαγής θερμότητας. 
Ιδανικό και για υδρονεφώσεις...

RTU

Αφαιρεί  την επικαθώμενη βρωμιά

Ασφαλές για όλα τα κοινά μέταλλα 
συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου 
και του νικελίου

Παρέχει δυνατότητα διατήρησης της 
υγιεινής του προϊόντος για περισσότερη 
ασφάλεια

HB300405HB-30® Καθαριστικό παγομηχανών και διατήρησης της υγιεινής

Το HB-30®  αφαιρεί αποτελεσματικά τα άλατα και 
την γλίτσα - κοινά προβλήματα σε παγομηχανές 
- και διατηρεί την υγιεινή εύκολα σε όλες τις  
επιφάνειες.

Συμπυκνωμένο

MAKES 
83L
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Hidrox 5l 4 τμχ. x 5 λίτρα HYDX0405

Hidrox 1l 12 τμχ. x 1 λίτρο HYDX1201

HB-30 5l 4 τμχ. x 5 λίτρα HB300405

HB-30 1l 12 τμχ. x 1 λίτρο 12.02.028

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

ScalePro 4 τμχ. x 5 λίτρα 010147

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HAZ
transport

HAZ
transport



Καθαριστικά Στοιχείων

Τα 250ml ‘σε μια δόση’ δημιουργούν 10 
λίτρα προϊοντος, αρκετό για καθαρισμό 
μιας παγομηχανής...

Κατάλληλο για χρήση σε όλους τους 
τύπους παγομηχανών

Συμμορφώνεται με τα Βρετανικά και τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ως βακτηριοκτόνο

010148HB-30® one shot Καθαριστικό παγομηχανής και διατήρησης υγιεινής
Τα άλατα και η γλίτσα είναι δύο από τα πιο κοινά 
προβλήματα στις παγομηχανές - HB-30® one 
shot είναι ένα υψηλής αντοχής και αφαλατικό 
απολυμαντικό που θα αντιμετωπίσει εύκολα τα 
θέματα αυτά.

Μία μόνο φιάλη one shot σημαίνει αποφυγή 
ανάμιξης και θα επιτρέψει στους μηχανικούς να 
χρεώνουν εύκολα την ανάλογη δόση χρήσης σε 
μια συγκεκριμένη εργασία.

MAKES 
10L
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ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ Επιστρώσεις για την προστασία των επιφανειών αλουμινίου από επιθετικές 
ατμοσφαιρικές συνθήκες

Αποτελεσματική προστασία κατά της 
διάβρωσης του στοιχείου

Ο δείκτης χρώματος βοηθά στο να 
διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη

Στεγνώνει γρήγορα

12.04.004EasyCoat™ Ακρυλικό προστατευτικό επίστρωμα για στοιχεία & κοντέσερ
Το EasyCoat™ είναι ένα ακρυλικό επίστρωμα 
σε σπρέι, που ως σκοπό έχει να φρουρεί τα 
αερόψυκτα στοιχεία από τους διαβρωτικούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η όξινη 
βροχή, το αλατούχο περιβάλλον και η αμμωνία σε 
αέρια μορφή.

Στεγνώνει γρήγορα, αδιάβροχο και η ανθεκτική 
στο λαδί σύσταση του διασφαλίζει τη 
μακροπρόθεσμη προστασία των κλιματιστικών 
σας και των συστημάτων ψύξης.

Σπρέι

Οικονομικό προστατευτικό επίστρωμα 
για στοιχεία ψύξης

Στεγνώνει γρήγορα

Σύσταση με αντοχή στο νερό και στο 
λάδι

ProTect™ Ακρυλικό επίστρωμα για στοιχεία & κοντέσερ
Το ProTect™  είναι μια εφαρμοσμένη ακρυλική 
επίστρωση που σκοπό έχει να φρουρεί τα 
αερόψυκτα στοιχεία από τους διαβρωτικούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η όξινη 
βροχή, το αλατούχο περιβάλλον και η αμμωνία σε 
αέρια μορφή.

Στεγνώνει γρήγορα, αδιάβροχο και η ανθεκτική 
στο λαδί σύσταση του διασφαλίζει τη 
μακροπρόθεσμη προστασία των κλιματιστικών 
σας και των συστημάτων ψύξης.

RTU

HB-30 one shot 12 τμχ. x 250 ml 010148

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

EasyCoat 12 τμχ. x 500 ml 12.04.004

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

ProTect 1l 1 τμχ. x 1 λίτρο PRCP0001

ProTect 5l 1 τμχ. x 5 λίτρα PRCP0005

ProTect Cleaner 1 τμχ. x 1 λίτρο PRCL0001

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

HAZ
transport

HAZ
transport

HAZ
transport

BS/EN 1276
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Ειδικά σχεδιασμένο για ψυκτικές 
διαρροές...

Παράγει μεγάλης διάρκειας Φυσαλίδες 
και στεγνώνει αργά

Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες...

12.04.005EasyFind™ Ανιχνευτής διαρροών Bubble-up σε σπρέι

To EasyFind ™ είναι ένας ανιχνευτής διαρροών 
φυσαλίδας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον 
εντοπισμό  διαρροών ψυκτικού ρευστού.

Οι τυπικοί ανιχνευτές διαρροών σαπουνάδας, 
σχεδιασμένοι για χρήση με φυσικό αέριο, είναι 
ακατάλληλοι: το χαμηλό ιξώδες τους σημαίνει 
ότι δεν θα παραμείνουν στην επιφάνεια 
αποτελεσματικά και μπορούν εύκολα να 
φουσκώσουν στις σωληνώσεις υποδεικτύοντας τη 
διαρροή ψυκτικού υγρού.

Σπρέι

Ειδικά σχεδιασμένο για ψυκτικές 
διαρροές

Παράγει μεγάλης διάρκειας Φυσαλίδες

Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες

12.04.025RTU® Ανιχνευτής διαρροών Bubble-up (σαπουνάδας)
Ο ανιχνευτής διαρροών RTU ® σαπουνάδας έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για τον εντοπισμό διαρροών 
ψυκτικού ρευστού.

Τυπικοί ανιχνευτές διαρροών bubble-up, 
σχεδιασμένοι για χρήση με φυσικό αέριο, είναι 
ακατάλληλοι: το χαμηλό ιξώδες τους σημαίνει 
ότι δεν θα παραμείνουν στην επιφάνεια 
αποτελεσματικά και μπορούν εύκολα να 
φουσκώσουν στις σωληνώσεις υποδεικτύοντας τη 
διαρροή ψυκτικού υγρού.

Έτοιμο για χρήση

RTU

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ‘BUBBLE-UP’

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

Ανιχνευτής διαρροών RTU Bubble Up 8 τμχ. x 1 λίτρο 12.04.025

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

EasyFind 12 τμχ. x 400ml 12.04.005
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΙΤ UV Πλήρης εξοπλισμός και χρωστικές ουσίες UV που χρειάζεστε για να 
εντοπίσετε μια διαρροή...

Παγκόσμιοι ηγέτες στην τεχνολογία υπεριώδους ακτινοβολίας, 
από το 1955, η Spectronics είναι ο κορυφαίος προμηθευτής των 
υπεριωδών χρωστικών ουσιών και λαμπών  επιθεώρησης για την 
αυτοκινβητοβιομηχανία, τα συστήματα  HVAC / R και τις βιομηχανικές 
αγορές για περισσότερο από μισό αιώνα...

Μια μικρή ποσότητα της φωσφορούχας  χρωστικής ουσίας εισάγεται σε 
ένα κλιματιστικό, ψύξης ή υδραυλικό σύστημα και κυκλοφορεί. Η χρωστική 
ουσία διαφεύγει με το  υγρό του συστήματος και επικάθεται σε όλα τα σημεία 
διαρροής. Όταν το σύστημα σαρωθεί με την υπεριώδη λάμπα επιθεώρησης 
της Spectroline ®, η χρωστική φωσφορίζει έντονα ώστε να  εντοπιστεί η ακριβή 
πηγή κάθε διαρροής. Αποδεδειγμένα πλέον βρίσκει πολλαπλές και πολύ 
μικρές διαρροές μη ανιχνεύσιμες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο - ακόμα και 
διαρροές μικρότερες από 3g ανά έτος καθιστώντας το σύστημα πραγματικά 
απαραίτητο !!!

Το κιτ περιέχει: 

Λάμπα Optimax Jr UV LED 
2 x EZ-4/E χρωστικά φυσίγγια 
EZ-Ject κιτ έγχυσης 
 Γυαλιά UVS-40 
Θήκη μεταφοράς 
Αφαιρετικό χρωστικής ουσίας UV

Το κιτ περιέχει: 

Λάμπα Optimax Pro UV LED 
1 x Big-EZ Size 2 χρωστικά φυσίγγια 
Big-EZ κιτ έγχυσης 
Γυαλιά UVS-40 
Θήκη μεταφοράς 
Καθαριστικό χρωστικής ουσίας UV

50.22.093

020204

Ολοκληρωμένο κιτ Optimax Junior

Ολοκληρωμένο κιτ Optimax Pro

Το Spectroline Optimax Junior UV είναι ένα 
ολοκληρωμένο κιτ ανίχνευσης διαρροών και 
περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε σε 
τρομερά χαμηλή τιμή.

Κορυφαία ποιότητα λάμπας επιθεώρησης και το 
πιο “ζωντανό” φωσφορούχο υλικό παγκοσμίως !!!

Το Spectroline Optimax Pro UV είναι ένα 
ολοκληρωμένο κιτ που περιέχει την λάμπα 
Optimax Pro αλλά και ότι χρειάζεστε για να 
ανιχνευτούν οι διαρροές ψυκτικού υγρού. 

Κορυφαία ποιότητα λάμπας επιθεώρησης και το 
πιο “ζωντανό” φωσφορούχο υλικό παγκοσμίως !!!

Big EZ Size 2 για μικρά και μεσσαία συστήματα: 
έως και 23 λίτρα λάδι (70kg ψυκτικού ρευστού)

Κάθε EZ φυσίγγιο είναι αρκετό για έως και 
7.6 λίτρα λαδιού(Περίπου 11.3kg ψυκτικού 
ρευστού)

Spectroline Optimax Pro ολοκληρωμένο κιτ 020204

Spectroline Optimax Jr ολοκληρωμένο κιτ 50.22.093

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

Γρήγορο, εύκολο, ανέξοδο, αποτελεσματικό !!!
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Χρησιμοποιει την αποδεδηγμένα 
κορυφαία λυχνία λάμπας LED 
παρέχοντας έως και 100,000 ώρες 
απροβλημάτιστης λειτουργίας

Τροφοδοτείται από 2x AA μπαταρίες

Περιέχει γυαλιά UVS-40 ενίσχυσης 
φθορισμού

Αποστασης ανίχνευσης, από έως και  6,1 
μέτρα, 25ft

Έως και 6 ώρες χρόνος λειτουργίας 
μεταξύ φορτισμάτων

Περιέχει γυαλιά UVS-40 ενίσχυσης 
φθορισμού

50.22.107

50.22.106

Optimax Junior Φορητή λάμπα ανίχνευσης υπεριώδους UV

Optimax Pro Υψηλής δύναμης  φορητή λάμπα UV

Βολικά φορητή λάμπα επιθεώρησης Optimax 
Jr χαρακτηρίστηκε το αποκορύφωμα της 
τεχνολογίας LED με λάμπα διάρκειας ζωής στις 
100.000 ώρες.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά καλής ποιότητας 
λάμπα που χρησιμοποιεί μπαταρίες τύπου ΑΑ που 
εύκολα τις προμηθεύεστε και τις αντικαθιστάτε 
πουδήποτε. Η Optimax Jr προσφέρει πάνω από 4 
ώρες καλές επιδόσεις ανά αλλαγή μπαταρίας και 
προσφέρει την επιλογή  συνεχούς ή στιγμιαίου 
φωτισμού.

Κατασκευή βαρέως τύπου αλουμινίου !!!

Το Optimax Pro είναι μια υψηλής απόδοσης λάμπα 
επιθεώρησης UV-LED ιδανική για σάρωση μεσαίου 
έως μεγάλου συστήματος κλιματισμού.

Χρησιμοποιεί υπέρ υψηλής έντασης τεχνολογία 
LED που είναι δέκα φορές πιο φωτεινή από 
τα κανονικά φώτα LED του ανταγωνισμού. 
Είναι εντελώς φωρητή και χρησιμοποιεί μια 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία παρέχει 
πάνω από 6 ώρες λειτουργία μεταξύ των 
φορτίσεων.

Κατασκευή βαρέως τύπου αλουμινίου !!!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόσταση Ανίχνευσης 6.1 μέτρα

Λάμπα LED

Μπαταρίες Επαναφ/μενες

Βάρος 454g

Χρόνος Λειτουργίας 6 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόσταση Ανίχνευσης 1 μέτρο

Λάμπα LED

Μπαταρίες 3 x AA

Βάρος 260g

Χρόνος Λειτουργίας 4 ώρες

Λάμπα Spectroline Optimax Pro 50.22.106

Λάμπα Spectroline Optimax Junior 50.22.107

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

Χαρακτηρίστηκε το αποκορύφωμα της 
υπέρ υψηλής έντασης  τεχνολογία LED...

Παρέχει φώς καθαρό, μεγάλης έντασης 
κύματος

020226Optimax 365 True-UV φορητή λάμπα
Το φορητό Optimax 365 είναι εργονομικό, 
συμπαγές και ελαφρύ. Είναι σχεδιασμένο για να 
παρέχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων κατά τις 
επιθεωρήσεις. Πιέστε το κουμπί και ο λαμπτήρας 
φθάνει αμέσως σε πλήρη ισχύ και είναι έτοιμος για 
χρήση. Αυτό εξαλείφει το χρόνο αναμονής για να 
ζεσταθεί η λάμπα.

Με υπέρ υψηλή ένταση έως και 50.000 μW/cm2, 
είναι ο πιο ισχυρός φακός Led της Spectroline με 
UV-A (365 nm).

Κατασκευή βαρέως τύπου αλουμινίου !!!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόσταση Ανίχνευσης 6.1 μέτρα

Λάμπα LED

Μπαταρίες Επαναφ/μενες

Βάρος 454g

Χρόνος Λειτουργίας 6 ώρες  Λάμπα Spectroline Optimax 365 020226

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

ΛΑΜΠΕΣ UV Εντοπίστε γρήγορα τις διαρροές ψυκτικών  ρευστών με τους ειδικούς φακούς 
ανίχνευσης UV
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Λάστιχο με αναμονή σύνδεσης 1/4” 
Flare και αντεπίστροφη βαλβίδα

2 x EZ-4/E Φυσίγγια γενικής χρήσης 
(ester) χρωστικής ουσίας για ψυκτικά 
ρευστά νέου τύπου

Παρέχει ετικέτες αναγνώρισης για να 
κολλήσετε στο σύστημα σας

Λάστιχο με αναμονή σύνδεσης 1/4” 
βιδωτή και αντεπίστροφη βαλβίδα

1 x 120ml Big-EZ Φυσίγγια γενικής 
χρήσης (ester) χρωστικής ουσίας

Παρέχει ετικέτες αναγνώρισης για να 
κολλήσετε στο σύστημα σας

50.22.124EZ-Ject Dye Injector Set

Big-EZ Dye Injector Set

Το EZ-Ject αποτελεί ένα αποτελεσματικό σύστημα 
έγχυσης χρωστικής ουσίας η οποία έρχεται πλήρης 
με δύο φυσίγγια βαφής γενικής χρήσης.

Κάθε φυσίγγιο EZ της βαφής γενικής χρήσης θα 
χειριστεί έως 7,6 λίτρα λιπαντικού. Το φυσίγγιο EZ-
Ject έχει 14 διαβαθμίσεις που καθεμία μια περίπου 
είναι για 543ml λαδιού, κάνοντας την τρόμπα 
χρήσιμη για τα συστήματα όλων των μεγεθών.

Το κιτ έγχυσης Big-EZ αποτελεί μια αποτελεσματική 
τρόμπα χρωστικής ουσίας για μεγάλης 
χωρητικότητας συστήματα ψύξης & κλιματισμού 
όπως ψύκτες, σούπερ μάρκετ, ψυγεία αποθήκες 
και βιομηχανικές ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Το Big-EZ είναι διαθέσιμο είτε με το Big-EZ 
μεγέθους 2 φυσίγγιο (Bez-200 / E) ή με το Big-EZ 
μεγέθους 4 φυσίγγιο (Bez-400 / E).

BEZ-200/E  για μικρά και μεσσαία συστήματα: 
έως και 23 λίτρα λάδι (70kg ψυκτικού ρευστού)

BEZ-400/E για μεσσαία και μεγάλα συστήματα: 
έως και 61 λίτρα λάδι (180kg ψυκτικού 
ρευστού)

Κάθε Φυσίγγιο  EZ ειναι για έως και  7.6 λίτρα 
λάδι 
(Περίπου 11.3kg ψυκτικό ρευστό)

Spectroline Big-EZ 200 Injector Set BEZ-200/E

Spectroline Big-EZ 400 Injector Set 50.22.165

Spectroline EZ-Ject Injector Set 50.22.124

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

Λειτουργεί ακομα και στο άμεσο ηλιακό 
φως!

Αποκορύφωμα της τεχνολογίας Micro 
Discharge Light (MDL)

50.22.096Maxima Λάμπα υψηλής έντασης UV

Τρομερά καλή κατασκευή για την απόλυτα επαγγελματική 

λάμπα για ανίχνευση σε μεγάλους επαγγελματικούς 

χώρους...

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόσταση Ανίχνευσης 9.1 μέτρα

Λάμπα 35W

Ισχύς 110V/240V Mains

Βάρος 2.8kg

Χρόνος Λειτουργίας N/A

Λάμπα Spectroline Maxima 50.22.096

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ UV Η ευκολότερη, γρηγορότερη και καθαρότερη μέθοδος για να εισάγετε το 
χημικό σε κυκλώματα (ACR) ψύξης & κλιματισμού
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Big-EZ Size 2 για μικρά και μεσσαία 
συστήματα: έως και 23 λίτρα λάδι (70kg 
ψυκτικού ρευστού)

Big-EZ Size 4 για μεσσαία  και μεγάλα 
συστήματα: έως και 61 λίτρα λάδι (180kg 
ψυκτικού ρευστού)

AR-GLO 60ml bottle για  έως και 30 λίτρα λάδι 

AR-GLO 480ml bottle για  έως και 244 λίτρα λάδι 

Big-EZ Dye Cartridge (Μεγάλο πολλαπλών δόσεων)

AR-GLO Dye - Bottled (Συμπυκνωμένο)

3 τμχ.  x Spectroline Big-EZ Size 2 Φυσίγγια BEZ-2/E

Spectroline Big-EZ Size 2 μονό Φυσίγγιο BEZ-2/ECS

3 τμχ.  x Big-EZ Size 4 Φυσίγγια 50.22.167

Spectroline Big-EZ Size 4 μονό Φυσίγγιο BEZ-4/ECS 

6 τμχ. x 60ml Spectroline Ορυκτέλαιο χρωστικής ουσίας Λαδιού AR-GLO4

6τμχ.  x 60ml Spectroline Ester/Γενικής χρήσης χρωστικής ουσίας  Λαδιού AR-GLO4/E

6 τμχ. x 60ml Spectroline Χαμ. θερμ. /αλκυλοβενζόλιο χρωστικής ουσίας  Λαδιού AR-GLO4/LT

1 τμχ. x 480ml Spectroline Ορυκτέλαιο χρωστικής ουσίας Λαδιού 50.22.150

1 τμχ. x 480ml Spectroline Ester/Γενικής χρήσης χρωστικής ουσίας Λαδιού 50.22.151

1 τμχ. x 480ml Spectroline Χαμ. θερμ. /αλκυλοβενζόλιο χρωστικής ουσίας Λαδιού 50.22.152

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

EZ-Ject για έως και 7.6 λίτρα  λάδι 
(περίπου για 11.3kg ψυκτικού ρευστού)

EZ-Ject Dye Cartridge (Μικρό πολλαπλών δόσεων)

6 τμχ.  x Spectroline EZ-4/E Φυσίγγια EZ-4/E

Spectroline EZ-4/E μονό Φυσίγγιο 50.22.140

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ UV Κάνουν τις διαρροές ψυκτικών υγρών να λάμπουν έντονα υπό το φώς της 
υπεριώδους UV ακτινοβολίας
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Αφαιρεί γρήγορα τα  υπόλοιπα από την 
χρωστική ουσία UV που έχουν λερώσει 
την τρύπα και τριγύρω...

Παρέχεται και με επέκταση ακροφύσιου 

WD801 - Φοσφορούχο μπλέ

WD802 - Φοσφορούχο  πράσινο

WD803 - Φοσφορούχο  μπλέ/πράσινο

480ml μπουκάλι για έως και 3,785 λίτρα νερού

AIGO1201

Water Dye Φωσφορούχο προσθητικό για έλεγχο διαρροής σε νερά

AntiGlo Καθαριστικό χρωστικής ουσίας UV Σπρέι

1 τμχ. x 480ml μπουκάλι Spectroline WD801 WD-801

1 τμχ. x 480ml μπουκάλι Spectroline WD802 WD-802

1 τμχ. x 480ml μπουκάλι Spectroline WD803 WD-803

12 τμχ. x 250ml AntiGlo AIGO1201

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

GS-101για έως και 0.4 λίτρα λάδι 
(περίπου για 1.3kg ψυκτικού ρευστού)

GS-1 για έως και 1.5 λίτρα λάδι 
(περίπου για 2.2kg ψυκτικού ρευστού)

GS-2 για έως και  3.0 λίτρα λάδι 
(περίπου για 4.5kg ψυκτικού ρευστού)

GS-3 για έως και  7.6 λίτρα λάδι 
(περίπου για 11.3kg ψυκτικού ρευστού)

Glo-Stick Dye Capsules ( 1ας Χρήσης)

6 τμχ.  x Spectroline GS-101 Ester/Universal Φυσίγγια 50.22.135

6 τμχ. x Spectroline GS-1 Ester/Universal Φυσίγγια 50.22.136

6 τμχ. x Spectroline GS-2 Ester/Universal Φυσίγγια 50.22.137

6 τμχ. x Spectroline GS-3 Ester/Universal Φυσίγγια 50.22.138

6 τμχ. x Spectroline GS-101 Mineral Φυσίγγια 50.22.128

6 τμχ. x Spectroline GS-1 Mineral Φυσίγγια 50.22.129

6 τμχ. x Spectroline GS-2 Mineral Φυσίγγια 50.22.130

6 τμχ. x Spectroline GS-3 Mineral Φυσίγγια 50.22.131

6 τμχ. x Spectroline GS-101 Low Temp/AB Φυσίγγια 50.22.142

6 τμχ. x Spectroline GS-1 Low Temp/AB Φυσίγγια 50.22.143

6 τμχ. x Spectroline GS-2 Low Temp/AB Φυσίγγια 50.22.144

6 τμχ. x Spectroline GS-3 Low Temp/AB Φυσίγγια 50.22.145

Γενικού τύπου

Ορυκτέλαιο

Χαμηλών θερμοκρασιών/Αλκυλοβενζόλιο

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος
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Ανταλλακτικά: Spectroline

Πακέτο μπαταριών και φορτιστής για Λάμπες TL-Series 50.22.300

Λάμπες για TL-100 Lamp x 3 τμχ. 50.22.251

Λάμπες για TL-50 Lamp x 3 τμχ. 50.22.250

Λάμπες για Stinger BLE-600

Λάμπες για Maxima BLE-35RA

Λάμπες για BIB 240V 50.22.246

Λάμπες για BIB 110V BLE-150CS-115M

Λάμπες για MB-100 50.22.230

Quick Disconnect (Addapter ταχείας αποσύνδεσης) 50.22.121

Bleed Valve ( Βάνα χειρησμού αμπούλας 1ας χρήσης) 50.22.120

EZ-Ject 1/4” Flare Hose & Low Loss Fitting (EZ-Ject 1/4” Flare λάστιχα) 50.22.122

EZ-Ject Injector Handle & Green Head (EZ-Ject χερούλι μηχανικό πράσινο) 50.22.133

Big-EZ 1/4” Flare Hose & Low Loss Fitting (Big-EZ 1/4” Flare λάστιχα) 50.22.169

Big-EZ Injector Handle & Black Head (Big-EZ χερούλι μηχανικό μαύρο) 50.22.168

Φίλτρα για TL-100 Lamp 50.22.203

Φίλτρα για TL-50 Lamp 2F325

Φίλτρα για Stinger 2F958

Yellow Spectacles (κίτρινα) 50.22.310

Clear Spectacles (διάφανα) UVG-50

Clear Goggles (διάφανα) UVS-30

Μπαταρίες

Λάμπες

Φίλτρα (γυαλί)

Γυαλιά UV

Σέτ έγχυσης

Περιγραφή Κωδικός Προϊόντος

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SPECTROLINE Συστήματα εύρεσης απωλειών με υπεριώδη ακτινοβολία
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Η Mainstream, ο κατασκευαστής των προϊόντων 
QWIK ιδρύθηκε το 1986 με ονομασία R&D. Έχει 
συσταθεί για την εξεύρεση λύσεων για το στρατό 
των ΗΠΑ και της NASA - και εργάζονται ειδικά για 
προβλήματα που σχετίζονται με θερμικό έλεγχο, 
την αντικατάσταση  ψυκτικών υγρών και την 
ανάπτυξη προηγμένων αντλιών θερμότητας.

Η ευρύτερη ( HVAC/R ) αγορά ψύξης & 
κλιματισμού ήταν αργότερα σε θέση να 
επωφεληθεί από τα χρόνια της έρευνας που 
είχε πραγματοποιηθεί από την Mainstream για 
λογαριασμό των οργανισμών της κυβέρνησης  
των ΗΠΑ, με τη εισαγωγή της σειράς των 
προϊόντων QWIK.

Βελτιωμένη σύσταση – τώρα δύο φορές 
πιό συμπυκνωμένο

Δεν αφήνει κανένα υπόλειμμα ή 
επιμόλυνση...

Απίστευτο στη εξουδετέρωση των 
οξέων

Λειτουργεί με όλα τα ψυκτικά, λάδια και 
φίλτρα

Εύκολο στην χρήση και επαναπλήρωση

Ταιριάζει με κλασικό λάστιχο 3/8”

Διαθέσιμο σε 2 μεγέθη

12.99.105QwikShot Σύστημα αφάιρεσης οξέων

QwikInjector Εγχυτήρας υγρού για το QwikShot

Το QwikShot Acid Flush αναπτύχθηκε για 
την επίλυση του προβλήματος των οξέων σε 
συστήματα κλιματισμού και ψύξης χωρίς να 
αφήνει  πιθανώς βλαβερά κατάλοιπα.

Η εξουδετέρωση του οξέος εάν το υλικό δεν 
είναι ποιοτικό αφήνει κατάλοιπα  άλατος όταν 
αντιδρά, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί 
να είναι τόσο επιζήμιο για το σύστημα, όπως το 
οξύ. Αντί να εξουδετερώσει τα οξέα, το QwikShot 
αιχμαλωτίζει τα επιβλαβή οξέα και στη συνέχεια, 
και τα δύο απομακρύνονται από το φίλτρο του 
συστήματος.

Το QwikInjector σχεδιάστηκε ειδικά για να 
επιτρέψει στους μηχανικούς να προσθέτουν το  
QwikShot στο σύστημα χωρίς να χρειαστεί να 
σταματήσουν την λειτουργία του. 

Το QwikInjector χρησιμοποιεί την φυσική διαφορά 
πίεσης  που δημιουργειται απο τον συμπιεστή ενός 
συστήματος εν λειτουργία για να “σπρώξει”  το 
προσθετικό υγρό στο σύστημα. 

QwikShot 4 τμχ. x 0.5 fl. oz 12.99.105

QwikInjector χωρητικότητας 0.5 oz 1 τμχ. QT2510

QwikInjector χωρητικότητας 4 oz 1 τμχ. QT2511

1 Πακέτο ( 4 μπουκαλάκια)για έως και 72kW, 
σύστημα 20 τόνων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΞΕΩΝ Αφαιρεί αποτελεσματικά τα βλαβερά και διαβρωτικά οξέα από τα συστήματα 
(ACR) ψύξης & κλιματισμού...

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος
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Το Big-EZ injector και το  
βαθμονομημένο φυσίγγιο επιτρέπουν 
την εισαγωγή ακριβούς ποσότητας

Δεν αφήνει υπολείμματα ή διαβρωτικά 
άλατα...

Ταιριάζει με όλα τα ψυκτικά ρευστά και 
λιπαντικά...

Βοηθάει στην πρόληψη καψίματος του 
συμπιεστή...

Spectroline Acid-Buster Ποιοτική λύση για την εξουδετέρωση οξέων συστημάτων ψύξης & κλιματισμού

Το Acid-Buster είναι μία έτοιμη προς χρήση 

λύση αφαίρεσης οξέων, η οποία χρησιμοποιεί το 

σύστημα έγχυσης Big-EZ, που επιτρέπει την ακριβή 

ποσότητας που πρέπει να τοποθετηθεί απευθείας 

σε ένα κλιματιστικό ή ένα σύστημα ψύξης.

Το Acid-Buster είναι ασφαλές για χρήση με όλα 

τα ψυκτικά και λιπαντικά και δεν αφήνει πίσω 

υπολείμματα διαβρωτικών αλάτων.

Acid-Buster Starter Kit 1 x κιτ 12.99.130

4 oz ανταλακτικό Acid-Buster Φυσίγγιο 1 x Φυσίγγιο AB-4/CS

8 oz ανταλακτικό Acid-Buster Φυσίγγιο 1 x Φυσίγγιο 12.99.132

1 βαθμονόμηση για 240ml λάδι

1 μικρό φυσίγγιο αντιστοιχεί σε 7.5 λίτρα λάδι

1 μεγάλο φυσίγγιο αντιστοιχεί σε15 λίτρα λάδι

ΤΕΣΤ ΟΞΥΤΗΤΑΣ Αναγνωρίζει την παρουσία βλαβερών οξέων σε κυκλώματα ( ACR ) ψύξης & 
κλιματισμού

Δειγματίζετε χωρίς να λερώνεστε

Ακριβές, γρήγορο και φθηνό

Τέστ μιάς χρήσης

12.99.100QwikCheck Κιτ τέστ οξύτητας
Το QwikCheck είναι ένας γρήγορος και 
αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου των οξέων σε 
κλιματιστικά και ψυκτικά κυκλώματα, τα οποία 
μπορεί να οδηγήσουν σε κάψιμο του συστήματος. 
Η αλλαγή χρώματος από κίτρινο σε κόκκινο είναι  
ένας ευδιάκριτος δείκτης κρίσης ύπαρξης οξέων.

Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους, το QwikCheck 
είναι καθαρό, γρήγορο (μόλις σε 5 δευτερόλεπτα) 
και είναι ασφαλές για χρήση σε όλα σχεδόν τα 
συστήματα ψύξης.

QwikCheck Τέστ 1 x Τέστ 12.99.100

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος
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Προστατευέι όλες τις επιφάνειες και 
τα ανταλλακτικά κοντά σε περιοχές 
συγκολλήσης

Μειώνει το ρίσκο φωτιάς 
προστατεύοντας τις επιφάνειες και 
απορροφώντας θερμότητα

Εφαρμόζεται εύκολα σε όλες τις 
επιφάνειες για μεγαλύτερη προστασία

Ιδανικό για χάλκινες, χαλύβδινες και 
αλουμινένιες σωλήνωσεις

PyroCool™ Θερμοαπορροφητικό gel

Το PyroCool ™ είναι ένα επιβραδυντικό φωτιάς, 
θερμοαπορροφητικό gel, που αναπτύχθηκε για να 
μειώσει δραστικά τη μεταφορά θερμότητας κατά 
τη διάρκεια συγκόλλησης.

Το PyroCool ™ προστατεύει από καψάλισμα των 
υλικών, χαλάρωση των υφιστάμενων ενώσεων 
και από καταστροφές των ευαίσθητων στοιχείων, 
τετράοδων βαλβιδώ καθώς και πλαστικών 
επιφανειών σε οικιακά ψυγεία

PyroCool Spray - 250ml 12 τμχ. x 250ml 10.13.033

PyroCool Spray - 500ml 8 τμχ. x 500ml 050021

PyroCool Spray - 1 λίτρο 8 τμχ. x 1 λίτρο 10.13.035

ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ειδικά Θερμοαπορροφητικά gel για τις συγκολλήσεις ( αποφυγή καψιμάτων )

Περιγραφή Ποσ/τα Συσκευασίας Κωδικός Προϊόντος
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

2F325 26

50.22.203 26

2F958 26

12.07.021 9

12.07.021 11

12.04.920 10

010107 16

10.26.052 16

10.26.053 16

10.26.058 16

10.26.059 16

10.26.060 16

010138 16

010139 16

010140 16

010141 16

010142 16

010147 18

010148 19

010151 17

12.04.040 11

010225 8

020204 21

020226 22

10.13.033 29

050021 29

080028 17

080029 17

080030 17

080031 17

080032 17

080033 17

080034 17

080035 17

080036 17

080037 17

12.07.010 9

AB-4/CS 28

12.99.132 28

12.99.130 28

AIGO1201 25

AR-GLO4 24

AR-GLO4/E 24

50.22.151 24

AR-GLO4/LT 24

50.22.150 24

50.22.152 24

BEZ-2/E 24

BEZ-2/ECS 24

50.22.167 24

BEZ-4/ECS  24

50.22.169 26

50.22.168 26

BEZ-200/E 23

50.22.165 23

BLE-35RA 26

50.22.250 26

50.22.251 26

50.022.230 26

BLE-150CS-115M 26

50.22.246 26

BLE-600 26

50.22.300 26

50.22.120 26

12.04.105 6

DRKL0405 10

12.04.100 7

12.04.100 13

12.04.100 14

ENFL0020 15

ENFL0205 15

12.04.156 15

12.04.000 6

12.04.002 7

12.04.002 13

12.04.002 14

12.04.000 19

12.04.005 20

12.04.003 11

12.04.001 12



Ευρετήριο

EZ-4/E 24

50.22.140 24

50.22.122 26

50.22.133 26

50.22.124 23

12.04.006 15

50.22.129 25

50.22.136 25

50.22.143 25

50.22.130 25

50.22.137 25

50.22.144 25

50.22.131 25

50.22.138 25

50.22.145 25

50.22.128 25

50.22.135 25

50.22.142 25

HB300405 18

12.02.028 18

HYCO0405 7

HYDX0405 18

HYDX1201 18

HYFO0405 13

HYKL0405 13

50.22.096 23

50.22.093 21

50.22.107 22

50.22.106 22

PRCL0001 19

PRCP0001 19

PRCP0005 19

10.13.035 29

50.22.121 26

12.99.100 28

12.99.105 27

QT2510 27

QT2511 27

12.04.025 20

12.04.022 12

12.04.021 6

12.04.020 7

SCLG6PK 9

SCLG6PK 10

SCPACK 8

12.07.025 9

12.07.025 10

SCSPRAY 8

12.07.004 9

12.07.001 9

12.07.002 9

12.07.003 9

12.07.005 9

12.04.108 12

UVG-50 26

UVS-30 26

50.22.310 26

WD-801 25

WD-802 25

WD-803 25
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Δυνατότητα διάθεσης ανά Νομό...
Παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


