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PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA PIANOWANIE

ź Korpus lancy i dysza ze stali 
nierdzewnej.

ź Osłona dyszy pianowej tylko               
w kolorze białym.

ź Dostępne różne długości lancy.

ź Zastosowanie w długich lancach osłony rękojeści ułatwia jej trzymanie i chroni dłonie przed 
wysokimi lub niskimi temperaturami.

ź Korpus lancy i dysza ze stali nierdzewnej.

ź Osłona dyszy do płukania i dezynfekcji w kolorze niebieskim, zielonym, żółtym lub ze stali 
nierdzewnej. Dostępna czarna osłona wykrywalna przez detektory metali i X-Ray.

ź Osłony mają właściwości antydrobnoustrojowe - ograniczają namnażanie bakterii, pleśni            
i grzybów.

ź Długie lance dostępne też w wersji zagiętej. Taka wersja ułatwia dotrzeć do trudno 
dostępnych miejsc. Zagięcie ma max 15°, aby nie zmniejszać przepływu wody.

ź Dostępne różne długości lancy.

UWAGA! szybkozłącze SAVE WATER będzie działało poprawnie tylko z lancą SAVE WATER.
Lance SAVE WATER mogą być używane z szybkozłączami zwykłymi. 

Odpowiedni dobór dyszy i lancy zależy od indywidualnych potrzeb klienta i związany jest ze stopniem zabrudzenia, jego rodzajem 
i powierzchnią do czyszczenia. Wszystkie lance dopasowane są do szybkozłączy żeńskich.
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UTRZYMANIE I GWARANCJA | ÚDRŽBA A ZÁRUKA  

Zgodnie z wymaganiami systemów bezpieczeństwa żywności wszelkie narzędzia w obrębie zakładu produkującego żywność powinny być utrzymywane w dobrym stanie, niezagrażającym 
bezpieczeństwu produkcji. Należy ustanowić metody i częstotliwość czyszczenia oraz dezynfekcji i ich efektywność. Zdefiniowanie tych czynników nie tylko wpływa na bezpieczeństwo produkowanej 
żywności, ale też gwarantuje odpowiednią do warunków przeznaczenia trwałość asortymentu. Odpowiedzialnością właściciela procesu jest, aby zużycie sprzętu było weryfikowane i aby był on 
wymieniany, kiedy to konieczne.

SALMON HYGIENE nie gwarantuje, że dostarczone produkty są odpowiednie dla celów, w jakich Kupujący chce ich używać. Informacje 
podawane przez SALMON HYGIENE nie stanowią porad technicznych, są udzielane zgodnie z posiadaną wiedzą, a obowiązek ich 
weryfikacji pod kątem planowanego zastosowania spoczywa na Kupującym.

Używanie szybkozłącza do płukania 
bez lancy powoduje  

większe zużycie wody  oraz szybsze zużycie 
szybkozłączy i wypłukiwanie uszczelek.

Używanie lancy z dyszą zapobiega 
zniszczeniu szybkozłącza

 i pozwala oszczędzać wodę.  

 

WYMIEŃ NA NOWY   
 

ź Zagięcia i deformacje.
ź Uszkodzenie osłony lub dyszy.
ź Uszkodzenie mocowania/szybkozłącza męskiego.
ź Wyciek wody spoza dyszy.

Wymień lancę na nową, gdy zauważysz:

AKCESORIA 
 

Dla zabezpieczenia lanc dostępne są wieszaki na 3, 4 lub 5 lanc. Występują       
w wersji wąskiej i szerokiej (z miejscem na naklejenie instrukcji).

Aby zamontować lancę do szybkozłącza, należy przesunąć w dół osłonę, włożyć 
szybkozłącze i przesunąć  osłonę w górę. Szybkozłącze jest poprawnie przygotowane 
do pracy, gdy osłona „kliknie” i nie widać kulek łożyska. Niepoprawne zamontowanie 
elementu grozi wybiciem go przez ciśnienie wody. Nie zmieniać dyszy przy 
otwartym pistolecie lub zaworze!

POPRAWNY MONTAŻ DYSZY 

*CLICK*CLICK*

SZYBKOZŁĄCZE Z LANCĄ SZYBKOZŁĄCZE BEZ LANCY

Nie zrzucać z wysokości na twardą 
powierzchnię. Nie obijać i nie ciągnąć po 
podłodze w trakcie przenoszenia węża.  

  

Nie szorować o chropowate powierzchnie, 
ani nie używać jako skrobaka do 

zaschniętych zabrudzeń.

Nie rozwiercać dyszy w celu zwiększania 
przepływu. Nie modyfikować/wyginać długich 

lanc.

Sześciokątny kształt osłony dyszy zapobiega przetaczaniu się
 lancy, co eliminuje ryzyko
upadku z pochyłych powierzchni.


