Destylarki do rozpuszczalników
- sposób na tani rozpuszczalnik
Odzysk do 95% zawartoƑci rozpuszczalnika = SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI !!!

CZYSTY ROZPUSZCZALNIK TO CZYSTY ZYSK
WyobraǍ sobie, Ǐe juǏ nie musisz siħ martwiđ o sterty opakowaŷ z zabrudzonymi
rozpuszczalnikami...
... i Ǐe wreszcie przestanČ Ciħ irytowađ opųaty Ƒrodowiskowe, a Twoje koszty zakupów
nie bħdČ ciČgle wzrastađ!
Jak bardzo uųatwiųoby TwojČ pracħ ponowne uǏywanie tego samego rozpuszczalnika?
Jak duǏo zaoszczħdzisz,
ograniczajČc zakupy rozpuszczalnika do minimum,
nie ponoszČc kosztów jego przechowywania i utylizacji
i nie przejmujČc siħ wysokoƑciČ opųaty Ƒrodowiskowej ???
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Wielokrotne stosowanie rozcieŷczalników z wielu procesów produkcyjnych...?
TERAZ TO MOLIWE!
Destylarka Fidi to rozwiČzanie, które zaoszczħdzi Twój czas i pieniČdze
oraz wyraǍnie uųatwi TwojČ pracħ.

Rozpuszczalnik, który pozostaų w niezuǏytych materiaųach lakierniczych oraz ten,
którym myjesz pistolety, pompy lakiernicze, narzħdzia rħczne czy inne urzČdzenia –
moǏesz ODZYSKA, by uǏyđ go ponownie... i ponownie... i ponownie!
Przeciħtna zawartoƑđ czČstek staųych w odpadach z procesów mycia i czyszczenia
narzħdzi oraz instalacji lakierniczych to 5-20% zanieczyszczeŷ, a pozostaųa czħƑđ to
peųnowartoƑciowy rozpuszczalnik, który odzyskujČ destylarki Fidi!
ODZYSK do 95% zawartoƑci rozpuszczalnika = SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI !!!

Przed destylacjČ

Znikomy odpad w worku

Doskonaųy rezultat

SprawdǍ, jak zarabia siħ na destylacji – wejdǍ na www.destylarki.com !

RODZAJE DESTYLOWANYCH ROZPUSZCZALNIKÓW
Bez wzglħdu na to, czy w swojej codziennej pracy do przygotowania lakierów, odtųuszczania
i zmywania powierzchni uǏywasz rozpuszczalników epoksydowych, akrylowych, benzyn
ekstrakcyjnych, rozpuszczalnika nitro lub acetonu
– KADY Z NICH DESTYLARKA FIDI ODZYSKA DLA CIEBIE Z BATWO_CI !
Zregenerowane rozpuszczalniki w peųni zachowujČ swoje wųaƑciwoƑci chemiczne i mogČ byđ
wielokrotnie destylowane.
Przekonaj siħ o wydajnoƑci i skutecznoƑci destylarek oraz o Ƒrodkach Įnansowych, które
bųyskawicznie do Ciebie wrócČ! Podaj nam miesiħczne zuǏycie rozpuszczalników w Twojej Įrmie,
a my wyliczymy zyski, które osiČgniesz.

Odzysk do 95% zawartoƑci rozpuszczalnika = SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI !!!

LICZY SI% NAJWYSZA JAKO_ Z FIDI WIESZ, W CO INWESTUJESZ
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Niemieckie Destylarki FIDI od wielu lat sČ znane i doceniane przez
Klientów za swoje solidne wykonanie oraz najwyǏszČ jakoƑđ.
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¾OSZCZ%DNO_ MIEJSCA I MINIMALIZACJA RYZYKA USZKODZENIA
– dziħki kompaktowej konstrukcji osadzonej na stabilnym stojaku
do obracania kotųa,
¾WYDBUONY OKRES UYTKOWANIA – poprzez zastosowanie
odpornej na korozjħ chųodnicy ze stali kwasoodpornej typu INOX,
¾OSZCZ%DNO_ ENERGII – dziħki doskonaųej izolacji kotųa grubČ
warstwČ niepalnej weųny mineralnej,
¾OBNIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH – dziħki bezawaryjnemu
systemowi podgrzewania oleju diatermicznego,
¾BRAK KONIECZNO_CI STABEGO DOZORU – dziħki automatyce
przebiegu procesu i moǏliwoƑci monitoringu na wyƑwietlaczu LCD.
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ZaproƑ nas na bezpųatny pokaz i osobiƑcie oceŷ standardy
wyznaczane przez FIDI, wƑród podobnych produktów na rynku !!!

GWARANCJA BEZPIECZEFSTWA PRACY Z ROZPUSZCZALNIKAMI
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Opracowane przez ekspertów i dopracowane z niemieckČ precyzjČ
– elementy destylarek FIDI majČ bezpoƑredni wpųyw na wydajnoƑđ
oraz bezpieczeŷstwo uǏytkowania.
Bezpieczeŷstwo zapewniajČ najnowoczeƑniejsze rozwiČzania
FIDI, które zastČpiųy dotychczas stosowane technologie, a w tym:
¾kocioų oraz chųodnica wykonane ze stali nierdzewnej INOX,
¾zamiast czħsto zapychajČcych siħ i wkrħcanych na staųe zaworów
bezpieczeŷstwa – caųa pokrywa kotųa jest teraz zaworem
bezpieczeŷstwa,
¾3 termostaty bezpieczeŷstwa, gwarantujČce peųnČ kontrolħ
przebiegu procesu destylacji:
o pierwszy – nastawny roboczy,
o drugi – dodatkowy, zabezpieczajČcy,
o trzeci – kontrolujČcy temperaturħ wypųywajČcego destylatu
– zapobiegajČcy powstaniu palnych oparów.
GwarancjČ bezpieczeŷstwa jest rygorystyczne przestrzeganie
przepisów UE, co potwierdza Deklaracja ZgodnoƑci CE oraz CertyĮkat
ATEX II 2G IIA T3 nadany przez niemiecki UrzČd CertyĮkacji TÜV.
Destylarki FIDI to urzČdzenia najwyǏszej kategorii bezpieczeŷstwa 2G, zatem mogČ pracowađ nawet w I streĮe zagroǏenia, gdzie
atmosfera wybuchowa (np. opary rozpuszczalnika) moǏe siħ pojawiđ
w normalnych warunkach, podczas pracy przy kabinie lakierniczej
czy w magazynie lakierów.
Poczuj siħ pewnie i bezpiecznie – z FIDI masz to zagwarantowane!

Odzysk do 95% zawartoƑci rozpuszczalnika = SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI !!!

JAK TO DZIABA...
Zabrudzone rozcieŷczalniki, rozpuszczalniki lub aceton sČ podgrzewane do temperatury ich wrzenia i odparowywane w kotle ze stali szlachetnej.
Zanieczyszczenia takie jak Ǐywice, pigmenty, lakiery i oleje osadzajČ siħ na dnie kotųa – skČd usuwa siħ je
w specjalnych workach foliowych (odpornych na rozpuszczalniki i wysokČ temperaturħ), lub obracajČc kocioų.
Skroplony i schųodzony W PEBNI WARTO_CIOWY DESTYLAT zbiera siħ w kanistrze i jest natychmiast gotowy
do ponownego zastosowania.
Zapytaj naszych doradców technicznych, jak proste i przyjemne jest korzystanie z urzČdzeŷ do destylacji FIDI!

1. WųoǏyđ worek foliowy i napeųniđ
zbiornik rozpuszczalnikiem.

2. Ustawiđ temperaturħ i czas
destylacji, odczyt na LCD.

3. Destylacja automatyczna

Pozakoŷczeniu destylacji wyjČđ
worek foliowy z odpadami.

DLA KOGO? – DLA CIEBIE!
Do grona naszych zadowolonych Klientów doųČczyųy:
¾Malarnie przemysųowe i warsztaty lakiernicze
¾Przemysų konstrukcji stalowych
¾Producenci mebli i frontów meblowych
¾Producenci reklam i opakowaŷ
¾Zakųady przerobu laminatów poliestrowo-szklanych
¾Producenci farb, Ǐywic, a takǏe tworzyw sztucznych
¾Drukarnie
¾Laboratoria
¾Sektor chemiczny i farmaceutyczny
A nawet Įrmy recyklingowe i ... wiele, wiele innych

Odzysk do 95% zawartoƑci rozpuszczalnika = SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI !!!

REGENERACJA ROZPUSZCZALNIKÓW TO SPOSÓB NA TANI ROZPUSZCZALNIK

DESTYLARKI FIDI – OSZCZ%DNO_CI DLA CIEBIE, KORZY_CI DLA _RODOWISKA

h status biznesu odpowiedzialnego spoáecznie
h opinia firmy proekologicznej
h realny wpáyw na ochronĊ Ğrodowiska
h obniĪenie emisji szkodliwych odpadów
h dbaáoĞü o zieloną przyszáoĞü Ziemi!

RS 250

RS 120

Model
Pojemnoļæ robocza (Ðzyczna + ok. 50%)
Pobierana moc przy podgrzewaniu
Napiêcie
Klasa zabezpieczenia przeciwwybuchowego Atex
Regulacja temperatury
Czas destylacji rozpuszczalników
Standardowa spirala ch³odz¹ca
Przeznaczenie do 1-wszej strefy zagro¿enia
Dodatkowe opcje:

H
X

Zwiêkszenie mocy grzewczej dla skrócenia czasu destylacji G
Specjalna uszczelka do acetonu lub teÑonowa
Mieszad³o
Ch³odzenie wentylatorem
Ch³odzenie wodne
Zestaw pró¿niowy
Worek foliowy (nie przy mieszadle)
Króciec do nape³niania przy kotle
Wymiary w cm (szer. x g³êb x wys.)
Waga

Q
A
W
V
B

RSI 600

RS 120
12 - 15 L
1,04 kW
230
EX II 2G IIA
40 - 180° C
3,5 – 4,5 h
INOX
standard

RS 250
25 - 30 L
2,04 kW
230
EX II 2G IIA
40 - 180° C
4–5h
INOX
standard

-

-

•
w zestawie
•
•
•
•
60 x 60 x 140
75 kg

•
•
w zestawie
•
•
•
•
60 x 100 x 120
140 kg

RS 1200

RSI 600
60 L
3,10 kW
230
EX II 2G IIA
40 - 200° C
5–8h
INOX
standard

RSI 1200
120 L
6,60 kW
400
EX II 2G IIA
40 - 200° C
5–8h
INOX
standard

4,20 kW
4-6h
•
•
w zestawie
•
•
•
w zestawie
70 x 110 x 150
250 kg

10,20 kW
4-6h
w zestawie
•
w zestawie
•
•
•
w zestawie
100 x 140 x 200
400 kg
– niedostêpne • opcja
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REGENERACJA ROZPUSZCZALNIKÓW TO SPOSÓB NA TANI ROZPUSZCZALNIK
SYSTEM PRÓNIOWY VACUUM – DESTYLACJA BEZ OGRANICZEF!
Do tej pory destylacja garbników i Ƒrodków myjČcych po lakierach
UV czy farb graficznych byųa zwyczajnie niemoǏliwa. Bo jak
odzyskađ rozpuszczalnik o bardzo wysokim punkcie wrzenia, albo
taki z zawartoƑciČ nitrocelulozy???
W bardzo prosty sposób!
Wystarczy podųČczyđ do destylarki Fidi dodatkowy zbiornik na destylat
oraz zasilanČ pneumatycznie membranowČ pompħ próǏniowČ i ...
temperatura wrzenia powyǏej 180ȗC przestaje byđ problemem!
Prosty w instalacji system próǏniowy VACUUM – uczyni z Twojej
destylarki urzČdzenie do zadaŷ specjalnych, a z Ciebie – specjalistħ w
odzyskiwaniu rozpuszczalników!!!

JEDEN DO WSZYSTKICH – WSZYSCY DO JEDNEGO
Destylarki FIDI mogČ stanowiđ czħƑđ instalacji lub pracowađ
w zamkniħtym obiegu produkcyjnym. Samodzielnie moǏesz
stworzyđ mechanizm, który zajmie siħ „brudnČ robotČ” za Ciebie!
Wystarczy, Ǐe poųČczysz swojČ destylarkħ Fidi z myjniami pistoletów,
za pomocČ pomp przesyųowych.
Przesyų miħdzy urzČdzeniami ogranicza siħ do wųČczenia pompy
i kontroli stanu napeųnienia kotųa brudnym rozpuszczalnikiem!
Brudny rozpuszczalnik jest przesyųany z wszystkich myjni pistoletów
do jednego urzČdzenia, które po jego oczyszczeniu odsyųa gotowy
do uǏycia destylat. Taka jest wųaƑnie destylarka Fidi, która idealnie
sprawdza siħ jako niezbħdny element caųego systemu!

DESTYLACJA WODY

Czy popųuczyny z lakierów wodorozcieŷczalnych trzeba spisađ na
straty?
– W Ǐadnym wypadku!
UrzČdzenia FIDI AQUADESTI odzyskajČ czystČ wodħ i to bez zastosowania chemikaliów! Dziħki temu oczyszczona woda jest pozbawiona
nieprzyjemnych zapachów, a jej jakoƑđ jest porównywalna z wodČ
destylowanČ, gdyǏ jest w 100% bezbakteryjna!
Masz pewnoƑđ, Ǐe woda ze Ƒcian malarskich zostanie odzyskana
oraz, Ǐe FIDI AQUADESTI zredukuje objħtoƑđ pųynnych odpadów do
minimum, a tym samym Twoje rachunki za wodħ i Ƒcieki – TAKE !
Ponadto, zyskujesz cenny destylat, który zastosowany do czyszczenia
i mycia daje rewelacyjne efekty – zdaniem naszych Klientów –
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