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Розпилювач «Condiclean» - новинка в асортименті «ЕЛІТ-Україна» 
 

Розпилювач “CONDICLEAN” 
Надає повністю автоматизований процес 
очищення та дезінфекції випаровувача 
кондиціонера. Підготовка розпилювача 
займає менше однієї хвилини і не вимагає 
додаткових дій, оскільки процес дезінфе-
кції повністю автоматизований. Очищення 
автоматично припиняється при мінімаль-
ному рівні рідини або після закінчення 
встановленого часу обробки. Час оброб-
ки: 15, 20, 25 хвилин забезпечує повну 
дезінфекцію будь-якого кондиціонеру. 
Дуже малий розмір крапель (менше п'яти 
мікрон) дозволяє їм проникати в найдріб-
ніші і найбільш віддалені частини випаро-
вувача. Розпилювач відповідає всім нор-
мам безпеки використання всередині 
транспортного засобу. 
 
Принцип дії: 
- ультразвукові коливання генерують ту-
ман з крапель малого розміру дезінфіку-
ючого засобу за допомогою  
високоякісного ультразвукового елемен-
ту; 
- вентилятор нагнітає туман дезінфікуючої 

речовини в гофрований патрубок, через 
який речовина проникає всередину вен-
тиляційної системи автомобіля; 
- мікропроцесор контролює рівень рідини 
і час обробки. 
 
Послідовність дій для дезінфекції систе-
ми кондиціонування авто за допомогою 
розпилювача 
1. Для підготовки розпилювача необхідно 
зняти гофрований патрубок. 
2. Залити 120 мл дезінфікуючого засобу. 
3. Закрутити гайку, закріпивши патрубок. 
4. Включити вилку в розетку 220 вольт. 
5. На індикаторі засвітиться показник часу 
обробки. Натисканням чорної кнопки ви-
бирається час обробки, натисканням чер-
воної кнопки здійснюється пуск - стоп. 
Вимикається процес обробки після закін-
чення встановленого часу або рідини у 
резервуарі ультразвукового випроміню-
вача автоматично. Після того, як розпи-
лювач вимкнеться, потрібно зняти гофро-
ваний патрубок і злити зайвий розчин в 
сторону від вентилятора (див. вказівник 
напрямку зливу на корпусі). 
6. Розпилювач відключити від мережі 220 
вольт. 
7. Автомобіль повинен простояти з вимк-
неною системою кондиціонування протя-
гом 15-20 хв. Саме у цей час відбувається 
бактерицидна дія дезінфікуючого засобу. 
 
Код для аппарата: TX KONFORT705R 
Код для жидкости:  
CONDICLEAN 0,2 
CONDICLEAN 1 
CONDICLEAN 5 
 
 

http://ecat.ua/Obslugovuvannya-konditsioneriv-TEXA-TX-KONFORT705R/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UWCBLT05GT1JUNzA1Ug==
http://ecat.ua/Ochisnik-konditsioneru-FARGOMED-CONDICLEAN-0-2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1DT05ESUNMRUFOIDAsMg==
http://ecat.ua/Ochisnik-konditsioneru-FARGOMED-CONDICLEAN-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1DT05ESUNMRUFOIDE=
http://ecat.ua/Ochisnik-konditsioneru-FARGOMED-CONDICLEAN-5/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1DT05ESUNMRUFOIDU=
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Дезінфікуючий засіб "CONDICLEAN" приз-
начено для обробки як побутових, так і 
автомобільних систем кондиціонування 
повітря. У цій статті ми більш детально 
відкриємо для Вас процес дезінфекції ав-
томобільних систем кондиціонування. 
 
Компанія-виробник надає три варіанти 
розфасовки засобу: 
1. флакон з ручним розпилювачем - 200 
мл; 
2. пластикова ємність - 1000 мл; 
3. каністра - 5000 мл. 
 
Флакон з дрібнодисперсним розпилюва-
чем спеціально розроблений для спожи-
вача, котрий бажає обробити свій авто-
мобільний або побутовий кондиціонер, 

не вдаючись до послуг спеціалізованих 
сервісних станцій, які використовують 
професійний розпилювач дезінфікуючого 
засобу "CONDICLEAN". 
 
Даний варіант має як переваги, так і не-
доліки. До переваг можна віднести такі 
фактори як: здешевлення процесу знеза-
раження (ми не витрачаємо кошти за ро-
боту), можливість провести процедуру 
знезараження незалежно від наявності 
сервісу в вашому районі проживання. До 
недоліків можна віднести: клопіт при 
проведенні процедури знезараження (рі-
дину повинно бути вибризкано вручну), 
знання системи кондиціонування Вашого 
автомобіля (розуміння того  звідки здійс-
нюється забір повітря, буває потрібно де-
монтаж внутрішньо салонного фільтру з 
наступним монтажем). Обслуговуючись 
на спеціалізованому сервісі, всі вищеви-
кладені нюанси і відповідальність за кін-
цевий результат автоматично лягає на 
співробітників сервісу, що надає Вам пос-
лугу. 
 
Усі інші ємності призначені для професій-
ного використання. 
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Скачивайте наши каталоги прямо в еCat. 
 
Уважаемые клиенты. 
 
Теперь вы можете скачивать наши печатные каталоги, «Мини-каталог инструмента 
FORCE» и «Каталог оборудования 2015» прямо в eCat. 
 
Для этого заходите в раздел «Инструмент и оборудование» и кликайте на нужный вам 
каталог . 

 

 
 

http://ecat.ua/ServiceEquipment.aspx?TT=11
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Эксклюзивное обучение от ZF для Partner ELIT и Original Sachs Service 

 
Официальный партнер сети Partner ELIT компания ZF организовывает эксклюзивный 
практический тренинг по обслуживанию АКПП . Обучение будет проходить в киевском 
учебном центре BOSCH, проводить его будет приглашенный сервисный инженер компа-
нии ZF. 
 Проходить он будет 22, 23 и 24 сентября, участник сам выбирает удобный для себя день. 
Участие в семинаре бесплатное, каждый участник получит сертификат . 
 
Заявки отправляйте до 17.09.2015 напрямую в представительство ZF ZF тел./факс: 
(044) 499-59-55 або  info.kiev@zf-services.com.ua 
 
Подробную информацию вы можете скачать перейдя по ссылке 
 
Анкету вы можете скачать перейдя по ссылке 

mailto:info.kiev@zf-services.com.ua
http://www.elit.ua/files/Trening.pdf
http://www.elit.ua/files/Zayavka%20ZF.pdf
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Распродажа поврежденных кузовных деталей 
 

 
Скачать список поврежденных кузовных деталей вы можете перейдя по ссылке  
 
По вопросам приобретения и скидкам обращайтесь к продукт менеджеру  
Вадиму Кораблину 
+38 099 5626711 
korablinv@elit.ua 
или вашему торговому представителю 
 

 

http://www.elit.ua/files/kuzov_ostatki.xlsx
mailto:korablinv@elit.ua

