Didžiausias našumas mažiausiose erdvėse

QUANTUS
QUANTUS 5 šepečių portalinė plovykla Otto Christ plovyklų parke - darbinis žvėris. Sukurta didelėms plovimo apimtims,
tačiau ribotai erdvei, ji gali pasiekti stebėtinai didelį pajėgumą ir ankštoje erdvėje. Naudojant „Vitesse“ aukšto slėgio
parinktį, įprastą plovimo programą, plaunant 10 m ilgio salėje, galima pasiekti iki 16 transporto priemonių per valandą
pralaidumą. Kad džiovintuvas neatsiliktų nuo plaunamo greičio, sumontuotas specialus aukščiausios klasės pūstuvas su
padidinta 1,6 kW galia. Esant poreikiui greito plovimo programa gali atlikti pilną plovimą, įskaitant plovimą aukštu slėgiu
ir džiovinimą tik dviejuose portalo važiavimuose (pirmyn ir atgal). Be abejo, galima kruopščiau nuplauti automobilį
panaudojant daugiau laiko. Kadangi individualus programų pritaikymas jau yra įtrauktas į Otto Christ užsakymo
komplektaciją, jūs turite visišką laisvę įrangą pritaikyti prie savo poreikių. Portalinė plovykla QUANTUS ypač tinka tose
vietose, kur plaunama daug automobilių, ir tinka idealiai atnaujinti, kai įprasta sistema neturi pakankamai pajėgumų.

│Vitesse pasirinktis
Šis išskirtinis aukšto slėgio plovimas, kurį galima įsigyti tik iš firmos Otto Christ AG, leidžia viename žingsnyje nuplauti
putomis, aukštu slėgiu ir šepečiais. Bendras sistemos pajėgumas padidėja iki 20%, o dinamiškai svyruojantis aukštas slėgis
yra labai patrauklus akiai.
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│Kontūrinis stogo pūstuvas
Sėkmingai naudojamas 15 metų ir nuolat optimizuojamas. Kontūrą sekantis stogo pūstuvas gali būti pasukamas daugiau nei
140 ° ir lengvai seka tiek sportinių, tiek mikroautobusų kontūrus. 2 x 4 kW galios pūstuvai suteikia reikiamą galią.

│Pranešimų sistema
Po to, kai skaitmeninis pozicionavimo šviesoforas saugiai nukreipia klientą į plovyklą, jis gali stebėti įrangos būseną
realiuoju laiku per didelį apšviestą ekraną. 6000 šviesos diodų visada traukia akį, net jei tuo metu ir neplaunama. Galima
pasirinkti daugiaspalvį, animuotą VISUS ekraną.
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│Spalvota vaizdo sistema VISUS
„VISUS“ spalvoto atvaizdavimo sistema suteikia plovyklai šiuolaikišką išvaizdą. Tai komunikacinė priemonė
automobilių plovyklos klientui, ji matoma iš tolo. Šioje sistemoje rodoma tik tuo metu svarbi, aktuali informacija.
Informacija nepersidengia. Spalvota vaizdo sistema „VISUS“ yra integruota į portalo skersinį. Pauzės užpildai ir
plovimo programos žingsniai yra visiškai animuoti ir siūlo ne tik tekstinę informaciją, bet ir tinkamas grafines
animacijas. Šioje sistemoje yra suderinta animacija, šviesoforo funkcija, saugos nuorodų pranešimas, maks.
pravažiavimo aukštis ir plotis bei plovimo programos žingsnis. Po plovimo su klientu atsisveikinama šypsenėle.
VISUS pertraukų metu (kai automobilis neplaunamas) naudojamas kaip reklaminė priemonė, o jos animaciniai
pertraukėlių užpildai iš tolo atkreipia potencialių klientų dėmesį į plovyklą.
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