
Štandardné vybavenie pre všetky modely REALSTAR rady KT a KM 
Modely radov KT a KM sú dodávane pre kapacity 18-40 kilogramoch (viď špecifikácie) s 2-nádržovým alebo 3-nádržovým 
prevedením, na elektrické alebo parné vykurovanie. Sú štandardne dodávané s výbavou: 
•  podlahový kryt, bezpečnostný zásobník rozpúšťadiel 
•  vzduchové bloky a mikrospínače na všetkých dvere 
•  vodotesné ventily od spoločnosti DANFOSS 
•  INVERTER na umývacom motore 
•  elektronické a samočistiace ovládanie 
•  doplnkový odlučovač vody 
•  automatické čerpadlo na mydlo  
•  proces racionálnej destilácie s vákuovou technológiou 
•  stroj pripravený na pripojenie k dusíku fľašou (nedodávaná) 
•  priebežná alebo dočasná destilácia 
•  samočistiaci odlučovač vody 
•  zvukotesný kryt chladiaceho kompresora 
•  mikroprocesorový počítač PULSAR D601 Computel  
•  umožňuje prevádzkovateľovi inštalovať až 20 programov 
•  ovládanie v 14 rôznych jazykoch 
•  elektronická regulácia teploty 
•  veľký výber filtračného systému s rozpúšťadlom 
•  hliníkový ventil s rozpúšťadlom 
•  systémy na umývanie zadných dosiek 
•  nadmerné nakladacie dvere 
•  automatické umývanie stien 
•  veľký dvojitý vzduchový filter  
•  elektronický parný systém  
•  elektrická statická verzia s tlakovou vodou  
•  stále sklo s lampou   
•  veľmi veľký ventilátor obežného kolesa pre optimálne sušenie  
•  chladiaci systém v troch samostatných sekciách, pre ľahkú a rýchlu údržbu  
•  veľké množstvo doplnkovej výbavy stroja podľa požiadaviek zákazníka.  

MODEL KAPACITA 
 

VYHRIEVANIE 

KT 343 18 kg 
 

KT 403 20 kg  

KT 503 25 kg  

parné 

elektrické 

ČISTIACE STROJE KT 
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ČISTIACE STROJE DVOJNÁDRŽOVÉ  KT 

Typ KT 343 KT 403 KT 503 

Náplň 18 kg 20 kg 25 kg 

Objem bubna 340 l 400 l 500 l 

Priemer bubna 900 mm 1000 mm 1000 mm 

Hĺbka bubna 535 mm 510 mm 640 mm 

Otáčky prania 12÷50 ot/min 12÷50 ot/min 12÷50 ot/min 

Odstredenie 300÷540 ot/min 300÷540 ot/min 300÷540 ot/min 

Otvor dverí 500 mm 500 mm 500 mm 

Objem nádrže 1 95 l 120 l 120 l 

Objem nádrže 2 150 l 180 l 180 l 

Objem nádrže 3 - - - - - - - - - 

Objem destilátora použiteľný  190 l 190 l 190 l 

Objem destilátora celkový 225 l 225 l 225 l 

Objem NYLON filtra 55 l 55 l 55 l 

Povrch NYLON filtra 3,9 m2 3,9 m2 3,9 m2 

Počet lamiel 26 ks 26 ks 26 ks 

Objem PURITAN Filter 13 l 13 l 13 l 

Počet trubíc 1 ks 1 ks 1 ks 

Počet kaziet 1 ks 1 ks 1 ks 

Objem DUAL CARTRIDGE FILTER 55 l 55 l 55 l 

Počet trubíc 1 ks 1 ks 1 ks 

Počet kaziet 2 ks 2 ks 2 ks 

Elektrický prívod  3ph 400V+N 3ph 400V+N 3ph 400V+N 

Elektrický príkon 29,5 kW 35,5 kW 35,5 Kw 

Spotreba elektrickej energie 8,5 kWh 10,5 kWh 10,5 kWh 

Čistá hmotnosť 1691 kg 1820 kg 1900 kg 

Hmotnosť s rozpúšťadlom 1934 kg 2090 kg 2195 kg 

Statické zaťaženie s rozpúšťadlom 716 kg/m2 741 kg/m2 754 kg/m2 

Dynamické zaťaženie s rozpúšťadlom 1118 kg/m2 1205 kg/m2 1300 kg/m2 

Šírka 1250 mm 1300 mm 1300 mm 

Hĺbka 2160 mm 2300 mm 2300 mm 

Minimálna výška 2040 mm 2090 mm 2090 mm 

Maximálna výška 2210 mm 2340 mm 2340 mm 

KT 343 | KT 403 | KT 503  

Zadný pohľad 

   

  
 

  
 

  

 

ČISTIACE STROJE KT 
podľa typu filtrácie rozpúšťadla 

1 Nylon Ecological Filter &  
1 Puritan Filter & 
1 Dual Cartridge Filter 

2 Nylon Ecological Filter  

1 Nylon Ecological Filter &  
1 Dual Cartridge Filter 

1 Nylon Ecological Filter  

Ovládanie PULSAR D601 Computel 

PULSAR D601 Computel je najnovší návrh mikroprocesora pre kontrolu stroja, ktorý umožňuje obsluhe 

nainštalovať až 20 programov do pamäti, dávajúci obrovský výber jednotlivých čistiacich procesov.  

Užívateľsky prívetivý PULSAR D601 umožňuje stroj prevádzkovať buď automaticky alebo manuálne.  

PULSAR D601 počítač je vybavené ochranným krytom displeja, informujúci prevádzkovateľa  

o požiadavkách na údržbu stroja pre zabezpečenie maximálnej efektivity prevádzky stroja.  


