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Specyfikacja techniczna na „RSI screen washer” 

pionowe urządzenie do mycia ciśnieniowego form sitodrukowych 

bez podgrzewania wody 

 

 

1. Charakterystyka urządzenia 

Urządzenie pionowe do mycia form sitodrukowych w formie zamkniętego, bezszwowego rękawa z 

użyciem wody o podwyższonym ciśnieniu. 

2. Dane ogólne 

2.1. Urządzenie wolnostojące, pionowe do mycia okrągłych form sitodrukowych w postaci 

zamkniętej, szczelnej szafy. 

2.2. Urządzenie wykonane ze stali kwasoodpornej L316. 

2.3. Urządzenie wyposażone w pompę wytwarzającą wymagane ciśnienie wody myjącej oraz system 

natrysków na formę sitodrukową. 

2.4. Urządzenie wyposażone w system mocowania form sitodrukowych zakończonych pierścieniami 

(długość robocza formy 900 mm, długość całkowita z pierścieniami około 1000mm). 

2.5. Ze względu na ograniczoną dostępność miejsca maksymalne wymiary: 

- pionowej myjki ciśnieniowej:  

wysokość 2500mm x szerokość 1000mm x głębokość 800mm; 

- urządzeń towarzyszących np. pomy: długość 1000mm, szerokość 500mm, wysokość bez limitu. 

 

3. Wymagane funkcje podstawowe/parametry techniczne myjki: 

3.1. Dokładne oczyszczenie formy sitodrukowej z wzorem rysunku z pozostałości farby, lakieru lub 

pasty. 

3.2. Mycie cylindrycznej formy sitodrukowej na całej długości płaszcza sitowego zapewniające 

skuteczne oczyszczanie miejsc drukujących formy. 

3.3. Urządzenie nie powinno powodować uszkodzenia rysunku na formie sitodrukowej, ani samej 

formy sitodrukowej w trakcie jej mycia. 

3.4. Urządzenie zaprojektowane i wykonane w sposób dający możliwość wyboru różnych trybów 

pracy (trybów mycia). 

3.5. Urządzenie wyposażone w wymienny filtr pozwalający oddzielać pozostałości farby od wody 

myjącej. 

4. Wymagane funkcje dodatkowe: 

4.1. Wymagany automatyczny sposób obsługi urządzenia. 

4.2. Preferowane niskie zużycie wody bez stosowania specjalnych środków chemicznych. 



4.3. Urządzenie fabrycznie wyposażone w elementy do bezpiecznego podnoszenia / przewożenia 

umożliwiające bezpieczne ustawienie sprzętu w docelowym miejscu, przystosowane do 

transportu wózkiem paletowym. 

4.4. Urządzenie wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości. 

5. Referencje: 

Dostawca przedstawi referencje, w których zostaną wskazani klienci, dla których dostarczył 

urządzenie o analogicznej funkcjonalności (do mycia form sitodrukowych). 

6. Instalacja: 

Dostawca zainstaluje i uruchomi urządzenie w siedzibie PWPW S.A. 

7. Szkolenie: 

Dostawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia oraz jego konserwacji na podstawie której dokona 

szkolenia związanego z pracą urządzenia dla użytkownika oraz pracowników służb utrzymania ruchu 

w siedzibie PWPW S.A. 

8. Wymagania BHP: 

8.1 Komunikaty (interfejs) i opisy urządzenia w języku polskim. 

8.2 Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim (2 egz.). 

8.3 Certyfikat CE oraz deklaracja zgodności wystawiona zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

prawnymi Unii Europejskiej. 

8.4 Oznaczenia i piktogramy zgodne z wymaganiami. 

8.5 Gwarancja 24 miesiące. 

9 Wymagania dodatkowe: 

9.1. Dostawca dołączy do oferty rysunek urządzenia z naniesionymi wymiarami gabarytowymi i poda 

informacje o orientacyjnym ciężarze urządzenia. 

9.2. Dostawca określi zapotrzebowanie urządzenia na poszczególne media niezbędne dla 

funkcjonowania w trybie pracy. 


