
PROFESSIONAL LAUNDRY

Jetsave
Let at spare med plug & play

Beskrivelse af produktet
JETSAVE er den seneste innovative dispenser, specifikt med ClarusVibe styring. Produktet anvender en række 
venturipumper, der fungerer ved at forcere vand under tryk gennem en begrænser for at frembringe et gentaget 
og kontrolleret vakuum. Det er designet til let installation, let programmering, nemme besparelser, og til at øge 
nøjagtigheden af kemikalieforsyningen samtidig med, at det reducerer den omkostningstunge systemvedligeholdelse, 
kort sagt til at gøre vores kunders liv lettere og mere profitabelt.

Funktioner og fordele
• ClarusVibe: vaskemaskiner med ClarusVibe styring.
• Spar på kemikalierne: det er umuligt at undgå at spare på kemikalierne, aldrig mere overforbrug. 
• Let installation: plug&play forbindelse fra vaskemaskiner. Intet behov for at åbne vaskemaskinens paneler for at 

forbinde ledninger.
• Let programmering: alt styres af ClarusVibe fra vaskemaskiner i ml/kg. Ingen ekstra PC med specialsoftware 

installeret.
• Fleksibel pumpeudvidelse: fås til 2,3,4,5,6,8 og 10 produkter, og hvis der er behov for flere, kan 2,3,4 og 5 let få op til 

15 pumper via moduludvidelse.
• Alarm for lavt niveau: altid et skridt foran, når man er ved at løbe tør for kemikalie. En advarselsmeddelelse vises på 

vaskemaskinens ClarusVibe skærm.
• Statistikstyring: Alle doseringsrapporter/statistik kan downloades direkte fra vaskemaskinen, så besparelserne let kan 

monitoreres.
• Mindre vedligeholdelse: ingen bevægelige dele eller klembare slanger der kan blive slidt. 
• Ensartet dosering: Intet fald, selv ikke over længere tid.
• Lettere og velordnet installation: indbygget udskylningsmanifold.

Primært tilbehør
• Enkelt sonde for lavt niveau, når man er ved at løbe tør for kemikalie.
• Industriel fjernføler til levering fra 3 pumper med advarsel ved lavt 

niveau.
• Forlænger- og datakabel mellem vaskemaskinerne og Jetsave (6 m). 

(Maks. forlænger er i alt 15 m).
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Jetsave PNC’er Beskrivelse
988930001  Komplet sæt med 2 pumper, 550 ml/min

988930002  Komplet sæt med 3 pumper, 550 ml/min

988930003  Komplet sæt med 4 pumper, 550 ml/min

988930004  Komplet sæt med 5 pumper, 550 ml/min

988930005  Komplet sæt med 6 pumper, 550 ml/min

988930006  Komplet sæt med 8 pumper, 550 ml/min

988930007  Komplet sæt med 10 pumper, 550 ml/min

Tilbehør PNC’er Beskrivelse
988916611  Enkelt sonde for lavt niveau, 350 mm 

988916621  En tilførselssonde for lavt niveau til 3 maskiner, 500 mm

432930071  Forlængereffektkabel (6 m)

432930072  Forlængerdatakabel (6 m)

432930083  Forlængersignalkabel (10 m)

988930031  ID-interface til tredjeparts peristaltiske pumper eller ekstraudstyret alarm for lavt niveau

432930065  Samlesæt

988800299  Anbefalet vandslangesæt til standardinstallation, 1500 mm, 1,2’’, 3,4’’ 90 grader

988916970  Ekstra EVA-rør, 25 m

988916971  Ekstra EVA-rør, 15 m

Mål i mm

A1 380 (PNC med 2, 3 og 4 pumper)
A2 475 (PNC med 5 og 6 pumper)
A3 767 (PNC med 8 og 10 pumper)
B 162
C 220
D 196
E 148
F 145

1 Vandindløb (3/4” BSP)
2 Vaskemiddeludløb til vaskemaskinen
3 Vaskemiddelindløb (1-10)
4 Lufttilførsel

Effektforsyning
Fra vaskemaskinen: 100–240V~ 50/60 Hz / 0,1A (Maks.)

Vandforsyning
Min. 1,8 bar
Maks. 6 bar


