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Niniejszy katalog zawiera wszystkie akcesoria oferowane do Cold Jet Aero V- Aero 40/40 HP - Aero 80/80 
HP - Aero C100 i wszystkie numery części, które były stosowane w czasie wydawania katalogu. Zdjęcia 
są przedstawione wyłącznie dla celów reprezentatywnych. Produkty mogą różnić się od tych pokazanych 
na zdjęciach. Cold Jet zawsze dostarcza najnowszą wersję każdej części. Faktury zawsze uwzględniają 
najnowsze zmiany w numeracji. Cold Jet nie odpowiada za błędy drukarskie i zmiany w specyfikacjach. 
Zobacz na www.coldjet.com najnowszą wersję niniejszego dokumentu lub skontaktuj się ze swoim 
przedstawicielem Cold Jet.

Obsługa Klienta
USA/ Kanada:    +1 800 777 9101
Europa:     +32 (0) 1353 9659
Niemcy:    +49 (0) 6551 9606 14
Pozostałe lokalizacje:   +1 513 576 8981

HOTLINE po godzinach pracy
USA/ Kanada:    +1 800 777 9101
Pozostałe lokalizacje:   +1 513 576 8981 

Email: 
USA i pozostałe lokalizacje:  service@coldjet.com 
Europa:     service.eu@coldjet.com

Informacje kontaktowe

Centrala w USA:   +1 513 831 3211  

   +1 800 337 9423

Ameryka Łacińska:  +52 (81) 1097 0445

Niemcy:    +49 (0) 6551 9606 0 

Centrala w Europie:  +32 (0) 1353 9547

Środkowy Wschód:  +32 (0) 1353 9547  

Kanada:    +1 800 337 9423 x501

Azja/Pacyfik:   +81 3 6869 2665

© Copyright Cold Jet, LLC 2015
 “Cold Jet” is a registered trademark of Cold Jet, LLC

Seria Aero
Maszyny do Czyszczenia Suchym Lodem

Uwagi:
• Seria AERO wykorzystuje standardowo granulki o średnicy 3 mm
• Zużycie powietrza zależy od ciśnienia czyszczenia
• Wszystkie wartości zużycia powietrza opisane w katalogu są danymi przybliżonymi  

i mogą się różnić od wartości rzeczywistych
• Ciśnienie podczas czyszczenia może się różnić od ciśnienia zasilania i przyjmować różne 

wartości podczas pracy maszyny
• Opatentowany system dozowania. Suchy lód (drobinki śniegu) może czasami opadać na 

ziemię podczas pracy maszyny 
• W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii technicznych prosimy  

o kontakt z firmą Cold Jet.
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Pojemność zasobnika suchego lodu ............................. 36.4 kg

Rodzaj zasobnika suchego lodu ................................... Izolowany, pochylony

Wstrząsacz .........................................Zaawansowany: wstrząsacz, pulsator, 2x wibrator

Podajnik ............................................. Zaawansowany, promieniowy

Rotor ................................................ Wzmocniony, stal kwasoodporna powlekana 

Regulator ciśnienia czyszczenia ................. Wewnętrzny

Szybkość podawania ...........................0 do 3.2 kg/min

Zakres ciśnienia pracy ......................  1.4 do 20.7 bar

Zakres ciśnienia powietrza .................... 4.5 do 20.7 bar

Zakres poboru powietrza ................... 1.4 do 4.7 m3/min przy 5.5 bar

Waga ............................................. 176 kg

Rozmiar (D x S x W) ................................ 109 cm x 52 cm x 118 cm

Gwarancja 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia) 

Aero 80FP SPECYFIKACJA

System Aero 80FP
System Aero 80FP składa się z następujących elementów:
• Wąż do przesyłu suchego lodu o średnicy 2.5 cm
• Jednej długości wąż zasilający do powietrza
• Aplikator XP Heavy Duty 
• Pakiet akcesoriów De Luxe
• Wybrana dysza dostosowana do potrzeb aplikacji i wymagań klienta 
• Chowany w rolce kabel uziemiający
• Zwinięty przewód
• Uchwyt na dysze
• Paski ściągające do węży i uchwyty ułatwiające przenoszenie węży

Model:  Aero 80FP
Część #: 2A0292

             

Aero 80FP
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Pojemność zasobnika suchego lodu ............................. 18.2 kg

Rodzaj zasobnika suchego lodu ................................... Izolowany

Wstrząsacz ......................................... Performance: Wstrząsacz, Ramrod

Podajnik ............................................. Zaawansowany, promieniowy

Rotor ................................................ Wzmocniony, aluminium powlekane

Regulator ciśnienia czyszczenia ................. Wewnętrzny

Szybkość podawania ........................... 0 do 2 kg/min

Zakres ciśnienia pracy ......................  1.4 do 17.2 bar

Zakres ciśnienia powietrza .................... 4.5 do 17.2 bar

Zakres poboru powietrza ................... 1.4 do 4.7 m3/min przy 5.5 bar

Waga ............................................. 117 kg

Rozmiar (D x S x W) ................................ 91 cm x 51 cm x 102 cm

Gwarancja 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia)

Aero 40FP SPECYFIKACJA

Aero 40FP
System Aero 40FP

Model:  Aero 40FP
Część #: 2A0290

System Aero40FP składa się z następujących elementów:
• Wąż do przesyłu suchego lodu o średnicy 2.5 cm
• Jednej długości wąż zasilający do powietrza
• Aplikator XP Performance
• Wybrana dysza dostosowana do potrzeb aplikacji i wymagań klienta 
• Kabel uziemiający
• Uchwyt na dysze
• Paski ściągające do węży i uchwyty ułatwiające przenoszenie węży
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Pojemność zasobnika suchego lodu ...................... 45.5 kg

Szybkość podawania .................... 0 do 3.2 kg/min

Zakres ciśnienia pracy 

 z opcjonalnym regulatorem ciśnienia ...... 1.4 do 9.7 bar

 bez opcjonalnego regulatora ciśnienia ................ 4.5 do 9.7 bar

Zakres ciśnienia powietrza ............. 4.5 do 9.7 bar

Zakres poboru powietrza ........... 1.4 do 4.7 m3/min przy 5.5 bar

Waga ....................................... 113.4 kg

Rozmiar (D x S x W)......................... 79 cm x  38 cm x 114 cm

Gwarancja 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia)

Aero C100 SPECYFIKACJA

Aero C100
System Aero C100

System Aero C100 to całkowicie pneumatyczna konstrukcja. Składa się z  
następujących elementów:
• Jednej długości wąż do przesyłu suchego lodu o średnicy 2.5 cm 
• Jednej długości wąż do powietrza
• Pneumatyczny aplikator bez światła
• Wybrana dysza dostosowana do aplikacji
• Przewód uziemiający
• Uchwyt na dysze
• Specjalny pasek ściągający do węży i uchwyty ułatwiające przenoszenie węży
• 1 litr oleju

Część #:  2A0155 - Aero C100



PC
.A

E
R

O
.170428

DRY ICE CLEANING SYSTEMS

E    ERIENCE

SINCE 1986
XP Total User Experience

Mając za sobą wiele lat doświadczenia w kreowaniu unikalnych rozwiązań jako 

czołowy i obdarzony zaufaniem przedstawiciel branży na świecie, Cold Jet kontynuuje 

obraną drogę poszerzania swojego asortymentu, tak aby zaoferować klientom coraz 

to nowsze i bardziej udoskonalone produkty oraz technologiczne rozwiązania.

Akcesoria XP Total User Experience zapewniają: 

Komfort
Ergonomia i zredukowana waga umożliwiają dłuższy i jeszcze bardziej komfortowy proces czyszczenia. 

Elastyczność
Ulepszona elastyczność i promień gięcia węża umożliwiają wygodne czyszczenie w trudnodostępnych 

miejscach.  

Szybkość
Opatentowana technologia SureFlow z szybkozłączkami zapewniają szybsze uruchomienie i zatrzymanie maszyny, 

redukując przestoje.

Bezpieczeństwo
Podwyższone światowe standardy bezpieczeństwa dzięki dodatkowym, widocznym wskaźnikom, 

uszczelnionym włącznikom, czy wieloetapowym funkcjom. 

Zaufanie/ Trwałość
Zwiększone zaufanie dzięki przeprowadzonym testom wstrząsowym poprawiającym żywotność urządzenia  

i dającym oszczędności. 

Wydajność
Wzmocniony aplikator z dwustopniowym włącznikiem, izolowanymi przewodami elektrycznymi, twardą 

zewnętrzną powłoką i kanałami odprowadzającymi wodę chroni przed wilgocią i uszkodzeniami.

Precyzja
Lekkie, precyzyjne akcesoria MicroClean można dostosować do tradycyjnych systemów Cold Jet 

przekształcając je w precyzyjne maszyny, które wyczyszczą kompleksowo wszystkie najdrobniejsze elementy  

i trudnodostępne miejsca. 

Spełniliśmy Wasze Oczekiwania.
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• Dwu-stopniowy spust pozwala kontrolować proces czyszczenia, widoczne światło 

LED pozwala określić kiedy system jest gotowy do pracy.

• Uszczelnione przewody elektryczne, twarda skorupa, kanały odprowadzające wodę 

chronią przed wilgocią i uszkodzeniami. 

• Dwa wbudowane światła oświetlają precyzyjnie całą powierzchnię przeznaczoną do 

czyszczenia. 

• Potwierdzona badaniami ergonomiczna budowa uchwytu i precyzyjnie  

zaprojektowany spust czyni aplikator najbardziej komfortowym rozwiązaniem. 

• Dodatkowy port jest perfekcyjnym elementem do zamontowania dodatkowego 

światła, GoPro kamery na potrzeby marketingowe czy stojaka umożliwiającego łatwe 

kierowanie aplikatorem bez konieczności trzymania węża.

• Najlżejsze i najbardziej elastyczne węże do czyszczenia firmy Cold Jet, ważące mniej niż 4.5 kg.

• Zachowaj czyste węże w ochronnym rękawie, który chroni przed wilgocią i utrzymuje go w czystości.

• Czyszcząc przedłużonym wężem dołącz 8FT Wąż Silikonowy do aplikatora dla lżejszego i wygodniejszego użytkowania.

• Oszczędzaj czas przez szybkie połączenie węża czyszczącego z aplikatorem za pomocą ultra lekkich szybkozłączek.

• Złączki są zmodyfikowane, by zapewnić płynny przepływ wszystkich cząsteczek, utrzymując ich spójność dla maksymalnej    
  wydajności.

• Szybkozłączki SureFlow firmy Cold Jet bez problemu można zdemontować i użyć z kolejnym wężem.

• Możesz zwiększyć użyteczność systemu do czyszczenia suchym  

lodem poprzez precyzyjne akcesoria MicroClean. Dzięki nim czyszczenie 

trudnodostępnych miejsc będzie łatwiejsze i bardziej efektywne.

E    ERIENCE

E    ERIENCE

E    ERIENCE

E    ERIENCE

PERFORMANCE

FLEXIBILITY

SUREFLOW

PRECISION

Aplikator Performance

8FT & 20FT Silikonowy Wąż do Czyszczenia

SureFlow Szybkozłączki

Zestaw Precyzyjny
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Dysze
Dysze Serii Aero firmy Cold Jet zaprojektowano by zwiększyć efekty czyszczenia, bez względu na zastosowanie.  Linia dysz XP  
spełnia największe oczekiwania dla rozległego czy precyzyjnego czyszczenia, przy trudnodostępnych miejscach czy pracy w  
ograniczonej przestrzeni. Rekomendowane parametry pracy podano w poniższych tabelach. Dysze oznaczone (*) są rekomendowane  
do użycia przy ciśnieniu czyszczenia >140 psi (9.7 bar). 

Dysze Standardowe i Niskiego 
Przepływu
Proste dysze o standardowym zużyciu powietrza  
w granicach 100 cfm lub mniej przy 80 psi.

         Dysze Wysokiego Przepływu  

Proste dysze o zapotrzebowaniu na powietrze
większym niż 100 cfm przy 80 psi.

Dysza Część # Zapotrzebowanie 
na powietrze

Szerokość 
strumienia

Zapotrzebowanie 
na suchy lód

Długość Materiał Uchwyt

106S.6 5E0421 50cfm @ 80psi
(1.4m3/min @ 5.5 bar)

0.6” 
(1.5 cm)

1-3 lbs/min 
(0.5-1.4 kg/min)

6”  
(15.2 cm)

Anodowane
Aluminium

nie dotyczy

110S.6 5E0180 50cfm @ 80psi
(1.4m3/min @ 5.5 bar)

0.6” 
(1.5 cm)

1-3 lbs/min 
(0.5-1.4 kg/min)

10”  
(25.4 cm)

Anodowane
Aluminium

2E0209

123S.7 5E0179 50cfm @ 80psi
(1.4m3/min @ 5.5 bar)

0.7”
(1.8 cm)

1-3 lbs/min 
(0.5-1.4 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Anodowane
Aluminium

2E0209

310S.5 5E0233 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

0.45” 
(1.1 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

10”  
(25.4 cm)

Aluminium 2E0275

312S1 5E0156 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

12”  
(30.5 cm)

Aluminium 2E0289

323S1 5E0175 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminium 2E0209

312S2 5E0159 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1.8” 
(4.6 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

12” 
(30.5 cm)

Aluminum 2E0289

Dysza Część # Zapotrzebowanie
na powietrze

Szerokość
strumienia

Zapotrzebowanie 
na suchy lód

Długość Materiał Uchwyt

507S2 5E0141 165cfm @ 80psi
(4.7m3/min @ 5.5 bar)

2”  
(5.1 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

7”  
(17.8 cm)

Aluminium nie dotyczy

510S.6 5E0232 140cfm @ 80psi
(3.9m3/min @ 5.5 bar)

0.6” 
(1.5 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

10”  
(25.4 cm)

Aluminium 2E0209A

503M.8 
(Technologia MERN)

5E0095 150cfm @ 80psi
(4.2m3/min @ 5.5 bar)

0.6” 
(1.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

3”  
(7.6 cm)

Aluminium nie dotyczy

505M.8 
(Technologia MERN)

5E0108 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

0.6” 
(1.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

5”  
(12.7 cm)

Aluminium 2E0209

508M.8 
(Technologia MERN)

5E0107 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

0.6” 
(1.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

8”  
(20.3 cm)

Aluminium 2E0209

523M1 
(Technologia MERN)

5E0138 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminium 2E0209

523P1 5E0167 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Polimer 2E0289

523S3 5E0190 165cfm @ 80psi
(4.7m3/min @ 5.5 bar)

3”  
(7.6 cm)

4-6 lbs/min 
(1.8-2.7 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminium 2E0287

533S1 * 5E0161 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

33” 
(83.8 cm)

Aluminium 2E0209

533S2 * 5E0164 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

2”  
(5.1 cm)

4-6 lbs/min 
(1.8-2.7 kg/min)

33” 
(83.8 cm)

Aluminium 2E0289

*Dysze oznaczone (*) są rekomendowane do użycia przy ciśnieniu czyszczenia >140 psi (9.7 bar). Nie są dostępne dla Aero.

123S.7 312S1 312S2

507S2 508M.8 523P1 523S3 533S1 533S2523M1

310S.5

510S.6 503M.8 505M.8

106S.6
110S.6
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Dysze o zmiennej fragmentacji MERN 

Dysza Część # Zapotrzebowanie na 
powietrze

Szerokość 
strumienia

Zapotrzebowanie 
na suchy lód/min

Długość Materiał Uchwyt

110V.6 5E0386 50cfm @ 80psi
(1.4m3/min @ 5.5 bar)

0.6”  
(1.5 cm)

1-3 lbs/min  
(0.5-1.4 kg/min)

10”  
(25.4 cm)

Aluminium 2E0289

123V.7 5E0387 50cfm @ 80psi
(1.4m3/min @ 5.5 bar)

0.7”  
(1.8 cm)

1-3 lbs/min  
(0.5-1.4 kg/min)

23”  
(58.4 cm)

Aluminium 2E0209

312V1 5E0446 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1”  
(2.5 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

12”  
(30.5 cm)

Aluminium 2E0289

312V2 5E0274 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1.8”  
(4.6 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

12”  
(30.5 cm)

Aluminium 2E0289

323V1 5E0464 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminium 2E0209

323V2 5E0252 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

2” 
(5.1 cm)

2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminium 2E0289

508V.8 5E0272 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

0.6”  
(1.5 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

8” 
(20.3 cm)

Aluminium 2E0289

523V2 5E0238 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

2” 
(5.1 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminium 2E0289

523V3 5E0381 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

3” 
(7.6 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminium 2E0287

523V4 5E0257 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

4”  
(10.2 cm)

3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

23” 
(58.4 cm)

Aluminium 2E0287

323V2323V1
508V.8

523V2
523V4

Z opatentowaną technologią MERN i nową technologią rozdrabniania posiadasz możliwość 
kontroli siły strumienia czyszczącego w gardzieli dyszy w pełnym zakresie z maksymalną 
efektywnością - największą z możliwych dla pojedynczych dysz.

312V2110V.6 123V.7
523V3312V1
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         Rurki przedłużające dysze
Rurki przedłużające są używane w celu przedłużenia dyszy gdy konieczny jest większy zasięg, przy minimalnej stracie ciśnienia.
Nie zawiera aplikatorów i adapterów łączących. 

Aero 
80FP

Aero 
40FP

Aero Aero 
C100

Rurki przedłużające dysze (dla małego i średniego przepływu)
¾” (1,9cm) Ø zew.
Końcówki z wewnętrznym gwintem.
Dostępne w 10” (25,4 cm), 20” (50,8 cm) i 30” (76,2 cm)
Zalecane do użycia z dyszami, które mają wskaźnik przepływu <100cfm przy 80 psi (2,8 m3/min przy 5,5bar)
Stal nierdzewna

Część #:  3E0715 - Długość u u u u

Rurki przedłużające dysze (dla średniego i dużego przepływu)
1” (2,5cm) Ø zew.
Końcówki z wewnętrznym gwintem.
Dostępne w 10” (25,4,cm), 20” (50,8,cm) i 30” (76,2,cm)
Zalecane do użycia z dyszami, które mają wskaźnik przepływu >100cfm przy 80 psi (2,8 m3/min przy 5,5bar)
Aluminium

Część #:  3E0633 - Długość u u u u

         Dysze Specjalistyczne 
Dysze specjalistyczne mają możliwość różnych konfiguracji dla specjalnych zastosowań, ich zapotrzebowanie  
na powietrze jest określone w tabeli. 

Dysza Część # Zapotrzebowanie na 
powietrze

Szerokość 
strumienia

Kierunek 
strumienia

Zapotrzebowanie 
na suchy lód/min

Długość Kąt Materiał

112HK 2E0361 70cfm @ 80psi
(2.0m3/min @ 5.5 bar)

0.25” 
(0.6 cm)

nie dotyczy 1-3 lbs/min 
(0.5-1.4 kg/min)

12” x 2”
(30.5 x 5.1 cm)

160
o

Powleczone  
polimerem SST

114P.5 5E0183 70cfm @ 80psi
(2.0m3/min @ 5.5 bar)

0.25” 
(0.6 cm)

nie dotyczy 1-3 lbs/min 
(0.5-1.4 kg/min)

10.3”
(26.2 cm)

prosta Polimer

307A135V.8 2E0328 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

0.75” 
(1.9 cm)

Pionowo 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

7.3” X 6.3”
(18.6 x 16 cm)

135
o

Powleczone  
polimerem SST

307A45H1 2E0349 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

Poziomo 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

7.3” x 5” 
(18.5 x 12.7 cm)

45
o

307A90H.8 2E0326 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

0.75” 
(1.9 cm)

Poziomo 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

7” x 5.3” 
(17.8 x 13.5 cm)

90
o

307A90V1 2E0329 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

Pionowo 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

7.3” x 7”  
(18.6 x 17.8 cm)

90
o

308A45H.8 2E0324 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

0.75” 
(1.9 cm)

Poziomo 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

7.7” x 3.5” 
(19.6 x 8.9 cm)

45
o

308A45V.8 2E0325 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

0.75” 
(1.9 cm)

Pionowo 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

7.8” x 3.5” 
(19.8 x 8.9 cm)

45
o

309A45H.8 5E0094 120cfm @ 80psi
(3.4m3/min @ 5.5 bar)

0.75” 
(1.9 cm)

Poziomo 3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

8.9” x 4” 
(22.6 x 10.2 cm)

45
o

Aluminium

317A90H1 2E0327 100cfm @ 80psi
(2.8m3/min @ 5.5 bar)

1” 
(2.5 cm)

Poziomo 2-4 lbs/min  
(0.9-1.8 kg/min)

16.6” x 3.4”  
(42.2 x 8.6 cm)

90
o

Powleczone  
polimerem SST

509C 2E0411 150cfm @ 80psi
(4.3m3/min @ 5.5 bar)

nie dotyczy nie dotyczy 3-5 lbs/min  
(1.4-2.3 kg/min)

9”
(22.9 cm)

22
o
 cone Różne

114P.5
307A135V.8

307A45H1
307A90H.8112HK

307A90V1
308A45H.8

308A45V.8
309A45H.8

317A90H1
509C
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JICF Moduł Szybkiej Zmiany
Pozwala na szybką i bezpieczną zmianę dysz.
Może być używany ze wszystkimi dyszami wyposażonymi w odpowiednie złącza i zakończenia.

Część #: 2E0360 - 3/4” (1.9 cm) u u u u

Adapter Dysz   
3/4” (1.9 cm) JICM          
Stosowany z 3/4” (1.9 cm) JICF dyszą i rurką przedłużającą z aplikatorem lub Modułem Szybkiej Zmiany  
Aluminium

Część #: 3E0729 u u u u

Adapter Dysz   
1” (2.5 cm) JICM          
Pozwala połączyć końcówkę z aplikatorem

Część #: 3E0976 u u u u

Podstawa dyszy 
3/4” (1.9 cm) JICM    
Pozwala na stosowanie rurki przedłużającej 3/4” (1.9 cm) Ø zew. z dyszą
Aluminium

Część #: 2E0477 u u u u

Podstawa dyszy   
1” (2.5 cm) JICM           
Pozwala na stosowanie rurki przedłużającej  1” (2.5 cm) Ø zew. z dyszą
Aluminium

Część #: 2E0420 u u u u

Uchwyty dysz
Przytwierdzany do dyszy w celu zwiększenia kontroli i możliwości ruchu podczas czyszczenia.

Część #: 2E0275 - 3/4” (1.9 cm) OD u u u u
Część #: 2E0209 -1” (2.5 cm) OD u u u u
Część #: 2E0289 - 1 3/16” (3 cm) OD u u u u

Uchwyty dysz
Przytwierdzany do dyszy w celu zwiększenia kontroli i możliwości ruchu podczas czyszczenia.
Zacisk (użyty w 223 SL i 224 DF)

Część #: 2E0287 u u u u

        Akcesoria dysz
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Aplikator Performance 
Dwu-stopniowy spust pozwala kontrolować proces czyszczenia, widoczne światło LED pozwala określić kiedy system jest gotowy do pracy. 
Uszczelnione przewody elektryczne, twarda skorupa, kanały odprowadzające wodę chronią przed wilgocią i uszkodzeniami. 
Dwa wbudowane światła oświetlają precyzyjnie całą powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia.
Potwierdzona badaniami ergonomiczna budowa uchwytu i precyzyjnie zaprojektowany spust czyni aplikator najbardziej komfortowym 
rozwiązaniem.
Dodatkowy port jest perfekcyjnym elementem do zamontowania dodatkowego światła, GoPro kamery na potrzeby marketingowe czy stojaka 
umożliwiającego łatwe kierowanie aplikatorem bez konieczności trzymania węża.

Część #: 2E0797 Standard z Aero 40FP u u u

Aplikator Heavy Duty
   
Lekki aplikator z nisko położonym środkiem ciężkości znacząco zmniejsza obciążenie ramienia. Włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa 
zapewniający bezpieczeństwo gdy urządzenie nie pracuje. Włącznik pozwala na pracę jedynie strumieniem powietrza podczas oczyszczania 
urządzenia oraz strumieniem powietrza i lodu w przypadku gotowości do czyszczenia.  
Zintegrowana funkcja szybkiej zmiany pozwala operatorowi na łatwą i bezpieczną zmianę dyszy. Lampka o wysokiej wytrzymałości  
zamontowana na górze aplikatora oświetli oczyszczaną przestrzeń.

Część #:  2E0425-G1 (Aplikator bez światła) u u u
Część #:  2E0425-G2 (Aplikator ze światłem) standardowo z Aero 80FP u u u

Aplikator Pneumatic
   
Lekki aplikator z nisko położonym środkiem ciężkości znacząco zmniejsza obciążenie ramienia. Włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa 
zapewniający bezpieczeństwo gdy urządzenie nie pracuje. Włącznik pozwala na pracę jedynie strumieniem powietrza podczas oczyszczania 
urządzenia oraz strumieniem powietrza i lodu w przypadku gotowości do czyszczenia.  
Zintegrowana funkcja szybkiej zmiany pozwala operatorowi na łatwą i bezpieczną zmianę dyszy. Lampka o wysokiej wytrzymałości  
zamontowana na górze aplikatora oświetli oczyszczaną przestrzeń.

Część #:  2E0426-G1 (Aplikator bez światła) standardowo z Aero C100 u
Część #:  2E0426-G2 (Aplikator ze światłem) u

Aplikator Compact
Perfekcyjny dla trudnodostępnych miejsc lub długiego czyszczenia przy małej widoczności. Idealne rozwiązanie w sytuacji kiedy 
oświetlenie czyszczonej powierzchni jest konieczne. Zapewnia solidne oświetlenie w najtrudniejszych zastosowaniach. Posiada dwa tryby 
z iluminacją gwarantując pełną kontrolę natężenia światła i czasu świecenia. Dostępny również zestaw do montażu na istniejących już  
lekkich aplikatorach. 

Część #:  2E0469-G1 (Aplikator bez światła: 1”) u u u

Część #:  2E0469-G2 (Aplikator ze światłem: 1”) u u u
Część #:  2E0469-G5 (Aplikator bez światła: 3/4”) standardowo z Aero u u u
Część #:  2E0469-G6 (Aplikator ze światłem: 3/4”) u u u

Część #:  2E0751 Zestaw ze światłem (światło, kosz, śruby) u u u

Aplikator Mini
Lekki i mały aplikator sprawdza się doskonale w sutuacji kiedy kontrola procesu czyszczenia wymaga dużej wrażliwości. Przełącznik on/off 
zapewnia bezpieczeństwo w czasie przerwy podczas czyszczenia.

Część  #:  2E0447 (zawiera QCM) u u u
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Aero 
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Aero 
40FP

Aero Aero 
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Przełącznik nożny
Eliminuje potrzebę ręcznej kontroli przełącznika. Pozwala na podłączenie dyszy bezpośrednio do węża ciśnieniowego dla lepszej  
ergonomii. Nożny wyłącznik bezpieczeństwa.

Część #:  2G1070 u u u

Zdalne sterowanie
Zdalny przełącznik start/stop dla stałych zastosowań podłączany bezpośrednio do przewodu sterującego strumieniem.

Część #:  2G1137 u u u

5-pinowy przewód sterujący   

Długość 10’ (3.04 m) i 20’ (6,1 m).
Używany do połączenia ręcznego, zdalnego lub nożnego przełącznika z jednostką czyszczącą.

Część #:  3G0072 (10’ - 3.04 m) u u u
Część #:  4G0819 (20’ - 6.1 m) u u u

Rozdzielacz przepływu – trójnik
Rozdziela strumień na dwa jednoszcześnie zachowując integralność granulatu.

* Wymagany jest rozdzielnik sygnału dozowania Część #: 2G1157 lub 2N0214
* Przełącznik aplikatora jedynie powietrza nie funkcjonuje jeżeli używany jest trójnik

Część #:  2E0320 - 1 1/4” (3.2 cm) przepływ na dwa 1”(2.5 cm) węże u u u u
Część #:  2E0319 - 1 1/2” (3.8 cm) przepływ na dwa 1 1/4” (3.2 cm) węże u u u

Przełącznik Przepływu
 
Wykorzystywany w przełączaniu przepływu.

Część #:  2G1157 (na zdjęciu) u u u
Część #:  2N0214 u
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Silikonowe Węże Czyszczące
Najlżejsze i najbardziej elastyczne węże do czyszczenia firmy Cold Jet, ważące mniej niż 4.5 kg.
Zachowaj czyste węże w ochronnym rękawie, który chroni przed wilgocią i utrzymuje go w czystości.
Czyszcząc przedłużonym wężem dołącz 8FT Wąż Silikonowy do aplikatora dla lżejszego i wygodniejszego użytkowania.
Dla 250 psi (17.2 bar).
*Uwaga: Aero 80FP jest dla 300 psi (20.7 bar).

Część #:  80855-002 - 8’ (2.4 m) długości,  3/4” (1.9 cm) ID, w/ 1” (2.5 cm) do 3/4” (1.9 
cm) reduktor u u u

Część #:  5N0072 - 20’ (6.1 m) długości, 3/4” (1.9 cm) ID u u u
Część #:  5N0074 - 8’ (2.4 m) długości, 1” (2.5 cm) ID u u u
Część #: 80858-002 - 20’ (6.1 m) długości, 3/4” (1.9 cm) ID, w/ 1” (2.5 cm) do 3/4” 
(1.9 cm) reduktor u u u

Część #:  5N0086 -20’ (6.1 m) długości, 1” (2.5 cm) ID u u u
Część #:  2N0307-G3 - 1” (2.5 cm) ID (z przewodem powietrza)  u

Gumowe Węże Czyszczące
   
20’ (6.1 m) Sekcja
Zaprojektowany by eliminować przewężenia i zamarzanie podczas czyszczenia. Do 300 psi (20.7 bar)

Część #:  2N0254-G1 - 3/4” (1.9 cm) ID u u u u
Część #:  2N0254-G2 - 3/4” (1.9 cm) ID (z kablem sterującym)  u u u
Część #:  2N0254-G3 - 3/4” (1.9 cm) ID (z przewodem powietrznym) u

Część #:  2N0255-G1 - 1” (2.5 cm) ID u u u u

Część #:  2N0255-G2 - 1” (2.5 cm) ID (z kablem sterującym)  u u u

Część #:  2N0255-G3 - 1” (2.5 cm) ID (z przewodem powietrznym) u

Część #:  2N0256-G1 - 1 1/4” (3.2 cm) ID u u u u

Część #:  2N0256-G2 - 1 1/4” (3.2 cm) ID (z kablem sterującym)  u u u
Część #:  2N0256-G3 - 1 1/4” (3.2 cm) ID (z przewodem powietrznym) u

         Węże Czyszczące*
* Pancerz ochronny jest wymagany do kompletnego działania węża (nie poszczególnych odcinków)
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SureFlow Szybkozłączki
Zaoszczędź czas przez szybkie połączenie węża czyszczącego z aplikatorem dzięki ultra lekkim szybkozłączkom. Złączki są 
zmodyfikowane, by zapewnić płynny przepływ wszystkich cząsteczek, utrzymując ich spójność dla maksymalnej wydajności. 
Szybkozłączki SureFlow firmy Cold Jet bez problemu można zdemontować i użyć przy kolejnym wężu.  

Część #:  4N0679 - 1” (2.5 cm) JICM złączka żeńska u u u u
Część #:  4N0680 - 1” (2.5 cm) JICM złączka męska u u u u
Część #:  4N0681 - 1” (2.5 cm) szybkozłączka męska u u u u
Część #:  4N0675 - 3/4” (1.9 cm) JICM złączka męska u u u u
Część #:  4N0674 - 3/4” (1.9 cm) JICM złączka żeńska u u u u
Część #:  4N0676 - 3/4” (1.9 cm) złączka męska u u u u

JIC  Łączniki węży ciśnieniowych
Używane do połączenia węża z urządzeniem ciśnieniowym lub do połączenia końcówki z dyszą.

Część #:  12HTX-S - 3/4” (1.9 cm) JICM u u u u
Część #:  16HTX-S - 1” (2.5 cm) JICM u u u u
Część #:  20HTX-S - 1 1/4” (3.2 cm) JICM u u u u
Część #:  16-12TRBTX-S - 1” (2.5 cm) JICF do 3/4” (1.9 cm) JICM u u u u
Część #:  5N0013 - 1” (2.5 cm) JICM do 3/4” (1.9 cm) JICM Aerodynamiczny u u u u
Część #:  5N0004 - 1 1/4” (3.2 cm) JICF do 1” (2.5 cm) JICM Aerodynamiczny u u u u
Część #:  5N0003 - 1 1/4” (3.2 cm) JICM do 1” (2.5 cm) JICM Aerodynamiczny u u u u

Część #:  5N0076 - 1 1/4” (3.2 cm) JICM do 1” (2.5 cm) JICF Aerodynamiczny u u u u

Część #:  5N0077 - 1” (2.5 cm) JICM do 3/4” (1.9 cm) JICF Aerodynamiczny u u u u

Przyłącza Węży Czyszczących
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HIGH

LOW Zewnętrznie zamontowany regulator ciśnienia powietrza
Kontroluje siłę czyszczenia za pomocą zewnętrznie zamontowanego regulatora ciśnienia powietrza.
Odejmowany od jednostki ciśnieniowej.

Część #:  2M0025-G1 (niskie ciśnienie) u u
Część #:  2M0025-G2 (wysokie ciśnienie) u u

Wewnętrznie montowany regulator niskiego ciśnienia
Kontroluje siłę czyszczenia.
Zawiera możliwość dostosowania pilota na panelu sterującym.
Standardowo przychodzi z maszyną Aero 40FP i Aero 80FP.

Część #:  2I0410 u u u u

Aero 
80FP

Aero 
40FP

Aero Aero 
C100

Suszarka powietrza  
Zalecana przy użyciu przenośnego kompresora Diesla jako źródła powietrza w celu redukcji wilgoci z powietrza.

Część #:  2M0023-G1 u u u u

Olej Smarujący
   
1 litr oleju dopuszczonego do przemysłu spożywczego

Część #:  4Z0617 u

Wąż Powietrzny
25’ (7.6 m) Sekcja 1” (2.5 cm) ID 300 psi (20.7 bar)
Używany do sprężonego powietrza ze źródła powietrza do jednostki czyszczącej. 
Zawiera jeden obrotowy adapter. 

*Do każdego węża zamów uchwyt zabezpieczający

Część #:  2N0199 u u u u

Uchwyt Zabezpieczający
Zabezpiecza przypadkowe rozłączenie się węża.
Zalecane do stosowania we wszystkich połączeniach.

Część #:  4Z0051 u u u u

Akcesoria
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Zestaw Precyzyjny
Możesz zwiększyć efekt czyszczenia dodając akcesoria do delikatnego czyszczenia do systemu Aero. Umożliwia to czyszczenie 
trudnodostępnych miejsc, gdzie tradycyjne maszyny nie docierają. 

Część #:  80937-001 - MC31 & MC88 Dysze u u
Część #:  80938-001 - MC31 & MC88 Dysze u

Uchwyt na przewód
Zamontowany do maszyny czyszczącej w celu przechowywania przewodu podczas transportu i magazynowania.

Część #:  2J0227-A u u

Wieszak na przewody
Uchwyt używany do wieszania węży w celu transportu lub przechowywania. Orientacja lewa/prawa: stojąc z przodu twarzą do
panelu kontrolnego.

Część #:  2J0228 u u
Część #:  2J0236-G5 Prawa Strona u
Część #:  2J0236-G6 Lewa Strona u

Wieszak do dysz
Wygodny wieszak montowany na jednostce ciśnieniowej. Używany do przechowywania dysz nieużywanych podczas  
czyszczenia. Umożliwia łatwy dostęp gdy do czyszczenia niezbędna jest więcej niż jedna dysza.

Część #:  3J0897 u u u u

Przedłużacz z kołowrotkiem
50’ (15,2 m) elektrycznego przewodu zasilającego, używany w przypadku zaistnienia potrzeby użycia dłuższego przewodu.

Część #:  2H0017-G1 (110 Volt) u u u

Pokrowiec na dysze
Miękka torba. Zaprojektowana do ochrony i wygodnego transportu 5 dysz Aero . 

Część #:  70945-001 u u u u

Walizka na dysze i akcesoria
Twarda walizka. Zaprojektowana do bezpiecznego transportu i przechowywania 1 aplikatora, 3 dysz Aero, 3 rurek przedłużających, 2 
uchwytów i 7 złączek.

Część #:  2E0795  u u u u

Akcesoria
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Pierścień do przewodu uziemiającego
Pierścień do przewodu jest wymagany do kompletnego działania węża.

Część #:  3N0087 - 1 1/4” przyłącze (dla 3/4” węża gumowego) u u u u
Część #: 3N0390 - 1 7/8” przyłącze (dla 3/4”węża silikonowego) u u u u
Część #:  3N0088 - 1 1/2” przyłącze (dla 1” węża) u u u u
Część #:  3N0089 - 1 13/16” przyłącze (dla 1 1/4” węża) u u u u

Przewód uziemiający
Łączący aplikator z jednostką ciśnieniową w celu eliminacji wyładowań elektrostatycznych.

Część #:  2G1307 - (40’/12.2 m) do użytku z standardowymi wężami 
czyszczącymi u u u u

Chowany przewód uziemiający
   
9.1 metrowy chowany kabel uziemiający może być montowany pod spodem maszyny czyszczącej. Kabel ten stosowany jest w celu 
uniknięcia nagromadzenia się ładunków elektrostatycznych podczas czyszczenia
Standardowo z Aero 80FP.

Część #:  2G1283 u u u

Część #:  2G1284 u

Opaska na wąż
Opaska na rzep pomocna podczas przechowywania węży.

Część #:  4Z0597 u u u u

Uchwyt węża
Trwały gumowy uchwyt z materiałowymi paskami pomocny podczas zawieszania i przenoszenia węży. 

Część #:  4Z0590 u u u u

Rękaw ognioodporny
Zalecany gdy wąż ciśnieniowy może być poddawany działaniu temperatury powyżej 180o F (82.26o C) do 20’ (6,1m) osłona 
powierzchni węża narażonego na działanie wysokiej temperatury.

Część #:  4N0094 - 3/4” (1.9 cm) u u u u
Część #:  4N0152 - 1” (2.5 cm) u u u u
Część #:  4N0153 - 1 1/4” (3.2 cm) u u u u

Zestaw bezpieczeństwa
Zestaw bezpieczeństwa zalecany do użycia z urządzeniami do czyszczenia suchym lodem.
Spełnia wymagania OSHA ochrony przed hałasem dla operatorów (z użyciem odpowiednich zatyczek do uszu).
Zestaw zawiera:
• 100 zestawów zatyczek do uszu
• 2 nauszniki
• Maska chroniąca oczy
• Rękawice
• Czerpak suchego lodu

Część #:  2Z0001 u u u u
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