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MATERIAAL CATALOOG
Professional hygiene equipment from farm to fork



CID LINES is fabrikant en leverancier van een uiterst compleet gamma verfijnde reinigings-, verzorgings- 
en desinfectiemiddelen voor de transport-, voedings- en landbouwsector. In onze professionele laboratoria 
werken gespecialiseerde chemici en ingenieurs aan een continue verbetering van onze producten, aange-
past aan uw specifieke hygiënebehoefte. Hierbij worden de strengste normen voor kwaliteitscontrole toege-
past, zoals: ISO 9001:2000 en een GMP-Pharma gecertificeerde productie.

Sinds de oprichting in 1988 kende CID LINES een spectaculaire groei en werden er dochterondernemin-
gen geopend in Frankrijk, Polen en Spanje. CID LINES exporteert zijn producten naar meer dan 90 landen 
wereldwijd, en ook die wereldwijde erkenning is uw garantie voor kwaliteit en opbrengst.

Om een optimale productkwaliteit te kunnen garanderen bij de praktische toepassing, werd een volledige 
materiaal- & serviceafdeling opgericht. Met deze catalogus bieden wij u een globaal overzicht van welk mate-
rieel wij u kunnen aanbieden. Deze afdeling zorgt tevens voor de installatie en onderhoud van uw apparatuur.
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CID LINES behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving producten te wijzigen. Niet alle CID LINES producten zijn beschikbaar in alle lan-
den. Voor meer informatie betreffende beschikbaarheid in uw land dient u contact op te nemen met uw CID LINES vertegenwoordiger. Aanvullende productin-
formatie kan op aanvraag worden bezorgd: info@cidlines.com.
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LAGEDRUKINSTALLATIES

Pro Wash
Ontworpen om vloeren en oppervlakken in de voedselverwerkende industrie, institutio-
nele, retail en gezondheidszorg schoon te spuiten en te ontsmetten.

• geleverd met 1 houder voor 2 x 5 liter bidon + BA scheider
• 2 producten: voor reinigen, spoelen en ontsmetting operaties

Pro Wash
artikelnummer CEP200HA0000000

bedrijfstemperatuur 60°C Max

werkdruk 0,5 - 5 bar

mengverhouding 0,50% - 10,90%

Satelliet
Satelliet aan te sluiten op het waterleidingnet om te spoelen en in te schuimen of te 
spoelen en te desinfecteren. Deze satelliet wordt met water gevoed onder lage druk en 
perslucht.

SL111A SL111Z SL111AZ

omschrijving
LD satelliet met 

perslucht (alkalish)
LD satelliet met 

perslucht (zuur: viton)

LD satelliet 
met perslucht 

(alkalish + zuur: kalrez)

MIDDENDRUK- EN  
HOGEDRUKSATELLIET
Standaard satelliet om te spoelen, in te schuimen en te desinfecteren. Deze satelliet wordt 
gevoed met water onder druk en perslucht en kan worden aangesloten op gelijk welke 
moederunit of drukverhogingsnetwerk. Er zijn verschillende versies mogelijk. Deze satelliet 
kan ook opgebouwd worden op een mobiel frame met of zonder slangoproller.

• deze satellieten worden geleverd met een slot, zodat deze niet ontregeld kunnen worden door onbevoegden
• standaard satellieten, andere zijn mogelijk op aanvraag

SM111 SH111 SHH111
spoelen ja ja ja

schuimen ja ja ja

desinfectie ja ja ja

druk 15 - 40 bar 40 - 100 bar 100-150 bar

aansluiting water 3/4” 3/4” 3/4”

perslucht aansluiting 1/4” 1/4” 1/4”

waterverbruik bij 
schuimen/vernevelen

10 L 10 L 10 L

waterverbruik spoelen 30/40 L 30/40 L 30/40 L 

verbruik perslucht ca. 200 L/min ca. 200 L/min ca. 200 L/min

afmetingen 400 x 350 x 200 mm 400 x 350 x 200 mm 400 x 350 x 200 mm

gewicht ca. 20 kg ca. 20 kg ca. 20 kg
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MOBIELE  
SATELLIET

Mobiele satelliet - midden of hoge druk met perslucht
Dit mobiel reinigingssyteem biedt een oplossing wanneer het niet mogelijk is om door het 
ganse bedrijf een vast reinigingssysteem te plaatsen of wanneer er door een beperkt aantal 
personen gereinigd wordt.

De traditionele satelliet wordt op een robuust RVS frame gebouwd. Dit frame is voorzien 
van 2 vaste en 2 zwenkwielen. Hier hebt u dus ook de mogelijkheid tot spoelen, schuimen 
en desinfecteren. De unit dient gevoed te worden met water onder drukverhoging en per-
slucht.

MSM111 MSH111 MSHH111

omschrijving
mobiele 

middendruksatelliet
mobiele 

hogedruksatelliet
mobiele 

hogedruksatelliet

druk 15 - 40 bar 40 - 100 bar 100 - 150 bar

OPTIES

MSM111 MS30 MSM111 AS20 MSM111 AS25

omschrijving
manuele RVS haspel, 

30 m slang
zelfoprollende RVS 
haspel, 20 m slang

zelfoprollende RVS 
haspel, 25 m slang

Mobiele satelliet - hoge druk
Mobiele reinigings- en ontsmettingsunit die met een eenvoudig en enkel apparaat kan 
inschuimen, spoelen en ontsmetten. Op deze unit is er plaats voor twee bussen, zodat u 
geen tijd meer verliest met overgieten of wisselen van producten. U kan met een simpele 
beweging de hendel instellen op een van de drie keuzes. Daarnaast is de unit zo afgesteld  
dat u op een professionele manier én steeds aan de juiste concentratie kan werken. De 
mobiele unit is eenvoudig te verplaatsen, zeer stevig en biedt een gebruiksgemak dat u 
nooit meer zal willen missen.

omschrijving
schuim/desinfectie kar ST164 

+ schuim lans ST75
schuim/desinfectie blok ST164 

+ schuim lans ST75

artikelnummer 0.9.890.01.000 0.9.891.01.000



6 Sprayen en schuimen

SCHUIMTONNEN 
EN NEVELTONNEN
SCHUIMTONNEN - KUNSTSTOF
De in kunststof vervaardigde schuimton heeft een inhoud van 38 L of 95 L. Een groot mangat zorgt ervoor dat de ton eenvoudig kan gevuld 
worden met water in combinatie met uw juist gedoseerd schuimproduct. Een externe persluchtgestuurde membraampomp (achterin 
gebouwd) zorgt ervoor dat u een perfect schuim bekomt. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de unit zelf niet onder druk wordt geplaatst en 
uiterst veilig is. De schuimton dient gevoed te worden met perslucht (3 - 5 bar). Deze unit wordt standaard geleverd met schuimslang en 
schuimlans.

FI10NE FI25NE
omschrijving schuimton PVC - EPDM schuimton PVC - EPDM

inhoud ca. 38 L ca. 95 L

lengte schuimslang 6 m 9 m

schuim afstand 4,6 m - 6 m 7 m - 9 m

werkdruk 3 - 5 bar 3 - 5 bar

verbruik perslucht 141 - 226 L/m 141 - 283 L/m

max. watertemp. 37°C 37°C

gewicht (leeg) ca 18 kg ca 25 kg

afmetingen 483 x 406 x 1041 mm 609 x 533 x 889 mm

SCHUIMTONNEN - INOX & METAAL

omschrijving schuimton 24 L - inox schuimton 50 L - inox schuimton 24 L - metaal schuimton 50 L - metaal

artikelnummer 0.9.613.01.000 0.9.614.01.000 0.9.658.01.000 0.9.659.01.000

NEVELTONNEN

omschrijving nevelton 24 L - inox nevelton 50 L - inox nevelton 24 L - metaal nevelton 50 L - metaal

artikelnummer 0.9.611.01.000 0.9.612.01.000 0.9.609.01.000 0.9.610.01.000
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MOBIELE  
REINIGINGSUNIT
Deze mobiele reiniger is een compleet en handig reinigingstoestel om te spoelen, 
in te schuimen en te desinfecteren, met een ingebouwde drukverhogingspomp. 
Deze reiniger kan worden uitgerust met een ingebouwde luchtcompressor, zo 
blijft de gebruiker onafhankelijk van de aanwezigheid van perslucht.

MRIII MRIIIK MR2II MR2IIK
gebruikers 1 1 2 2

spoelen ja ja ja ja

schuimen ja ja ja ja

desinfecteren ja ja ja ja

perslucht vereist ja nee ja nee

MR1 MR2
gebruikers 1 2

watertoevoer aansluiting 3/4" aansluiting 1"

max. watertemp. 70°C 70°C

perslucht aansluiting 1/4”, 5 - 10 bar (zonder ingebouwde compressor) 1/4”, 5 - 10 bar (zonder ingebouwde compressor)

verbruik perslucht ca. 200 L ca. 200 L

werkdruk 20,7 bar (incl. toevoerdruk 2 bar) 20,2 bar (incl. toevoerdruk 2 bar)

spanning 3 x 380 V – 50Hz 3 x 380 V – 50Hz

stroom 3 kW (3.65 A) 4 kW (8 A)

afmetingen 1400 x 510 x 1000 mm 1700 x 510 x 1000 mm

gewicht ca. 105 kg 115 kg

CENTRALE SCHUIM-  
EN DESINFECTIEUNIT
Centrale doseerinstallaties maken een mengeling van water met een reinigingsmiddel en/
of een ontsmettingsmiddel en verpompen dit mengsel via een kunststof leidingnet naar 
centrale reinigingssatellieten. Dit systeem van werken heeft als voordeel dat er geen recipi-
enten met chemie meer in de productieruimtes staan en dat de dosering van het product 
op één plaats ingesteld kan worden en voor alle aftakpunten gelijk is.

Wij gebruiken steeds een RVS waterpomp met controleerbare flow en regelbare plunjer-
membraanpomp voor de bijvoeging van de chemie. Onze doseerinstallaties zijn uitgerust 
met een automatische start/stop sturing en beveiligd tegen een tekort aan watertoevoer.

• grotere configuraties op aanvraag
• andere spanningen mogelijk

CD11 CD12 CD21 CD22 CD41 CD42
gebruikers 1 1 2 2 4 4

producten 1 2 1 2 1 2

aansluiting 1" 1" 1" 1" 1" 1"

vermogen 1.5 kW 3 kW 2.5 kW 5 kW 3.5 kW 7 kW

stroom 3 A 6 A 5 A 10 A 7 A 14 A

gewicht 55 kg 65 kg 65 kg 75 kg 70 kg 85 kg

afmetingen 800 x 600 x 2000 mm 1500 x 600 x 2000 mm 800 x 600 x 2000 mm 1500 x 600 x 2000 mm 800 x 600 x 2000 mm 1500 x 600 x 2000 mm

spanning 3 x 380, N+T, 50Hz. 3 x 380, N+T, 50Hz. 3 x 380, N+T, 50Hz. 3 x 380, N+T, 50Hz. 3 x 380, N+T, 50Hz. 3 x 380, N+T, 50Hz.



8 Sprayen en schuimen

SATELLIET  
CENTRAAL SYSTEEM
Deze satelliet bestaat uit een RVS kast met bovenop RVS bedieningskranen (ingangen) voor 
het spoelwater onder druk, chemicaliën en de perslucht. Onderaan de kast bevinden zich 
de roestvaststalen snelkoppelingen (uitgangen). In de kast zit de regelapparatuur voor de 
kwaliteit van het schuim.

SC110 SC111 SC120 SC121 SC020 SC011
spoelen ja ja ja ja nee nee

schuim 1 ja ja ja ja ja ja

schuim 2 nee nee ja ja ja nee

desinfectie nee ja nee ja nee ja

SPRAYERS

omschrijving sprayer 1,5 L sprayer 7,6 L chapin, ch 2560 sprayer 9 L cl sprayer 5 L black & white

artikelnummer 0.9.600.01.000 0.9.601.01.000 0.9.641.01.000 0.9.671.01.000

omschrijving sprayer 1 L - din 28 fles 1 L

artikelnummer 0.9.018.01.000 0.9.028.01.000
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LANSEN
SCHUIMPOTTEN

omschrijving
schuimlans 2,8 L

lage druk 2 - 10 bar
schuimlans 2 L

lage druk

schuimlans 1 L
hoge druk 40 - 150 bar

12 L/m

schuimlans 2 L
hoge druk 40 - 150 bar

artikelnummer 0.9.508.01.000 0.9.517.01.000 0.9.507.01.000 0.9.506.01.000

omschrijving
fles schuimlans 2 L

hoge druk
backpack 5 L

artikelnummer 0.9.535.01.000 0.9.545.01.000

LANSEN

schuimlans RVS lans 0,6 m RVS lans 1 m RVS lans 1,5 m RVS lans 2 m
artikelnummer 0.9.510.01.000 0.9.543.01.000 0.9.538.01.000 0.9.536.01.000 0.9.537.01.000

max bar 400 400 400 400 400

max °C 150 150 150 150 150

isolatie 380 mm 300 mm 400 mm 500 mm 500 mm

lengte 950 cm 600 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm

in 1/4" m 1/4" m 1/4" m 1/4" m 1/4" m

uit schuimnozzle 1/4" v 1/4" v 1/4" v 1/4" v
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NOZZELS
LAGE / MIDDEN DRUK (bar 4 - 25)

omschrijving gele desinfectienozzle blauwe spoelnozzle witte schuimnozzle rode puntstraalnozzle 

artikelnummer GES BLS WIS ROS

omschrijving groene eco spoelnozzle nozzle 65/08 - draad zwarte puntstraalnozzle

artikelnummer GRS 0.9.810.01.000 10261

HOGE DRUK (bar 25 +)

omschrijving rvs spoelnozzel HD gele desinfectienozzle witte schuimnozzle RVS ophangbeugel 4 nozzles

artikelnummer AK6096 GES WIS NB4

omschrijving nozzle 25/05 nozzle rondstraal

artikelnummer 0.9.811.01.000 0.9.863.01.000
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PISTOLEN
LAGE DRUK (bar 0 - 10)

omschrijving handvat blauw rubber
kraangeheel MD 

1/2" messing

artikelnummer 0.9.532.01.000 KKS

in nito m-deel 1/2" V

uit / ST3100 V-deel beschermd

max °c 95°C 95°C

max bar 24 40

max L/min 100 40

MIDDEN DRUK (bar 15 - 40)

omschrijving
kraangeheel MD

1/2" messing
pistool hogedruk RL60

1/2"v x 1/2"v s
kogelkraan 1/2" rubber

artikelnummer KKS AK7445 AK7914

in 1/2" V 1/2" V swivel 1/2" V

uit ST3100 V-deel beschermd 1/2" V 1/2" V

max °c 95°C 100°C 95°C

max bar 40 65 60

max L/min 40 60 60

HOGE DRUK (bar 40 +)

omschrijving
kraangeheel HD

1/2" RVS
hogedruk schuimpistool  

1/2" inox
pistool ST2300 
met koppeling 

handvat ST1100 voor lans 
inox 1,5 m

artikelnummer KKSHD AK11682 0.9.524.01.000 0.9.501.01.000

in ½" V ½" V 3/8" V 3/8" V

uit ST3100 V-deel beschermd ½" V
alto/kew

koppeling
¼" V

max °c 95°C 150°C 150°C 150°C

max bar 100 150 310 250

max L/min 60 100 45 30
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SLANGEN
LAGEDRUKSLANGEN
artikelnummer LB970115 LB970116 LB970117

lengte 10 m 15 m 20 m

diameter 3/4" 3/4" 3/4"

koppelingen aluminium messing vernikkeld

MIDDENDRUKSLANGEN
PVC artikelnummer 5201 5202 5203 5201-I 5202-I 5203-I

Rubber artikelnummer 5201-R 5202-R 5203-R 5201-RI 5202-RI 5203-RI

lengte 20 m 25 m 33,3 m 20 m 25 m 33,3 m

diameter 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

koppelingen staal staal staal RVS RVS RVS

MIDDENDRUKSLANGEN VOOR HASPELS
PVC artikelnummer 5201-W 5202-W 5203-W 5201-IW 5202-IW 5203-IW

Rubber artikelnummer 5201-RW 5202-RW 5203-RW 5201-RIW 5202-RIW 5203-RIW

lengte 20 m 25 m 33,3 m 20 m 25 m 33,3 m

diameter 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

koppelingen staal staal staal RVS RVS RVS

HOGEDRUKSLANGEN

3/8" (GEEN SCHUIM) 1/2" (SCHUIM)
artikelnummer 10524 10642 10551 10588 10589 10591

lengte 20 m 25 m 30 m 20 m 25 m 33 m

diameter 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"

koppelingen staal staal staal staal staal staal

HOGEDRUKSLANGEN VOOR HASPELS

3/8" (GEEN SCHUIM) 1/2" (SCHUIM)

artikelnummer 10524W 10642W 10550W 10588W 10589W 10591W

lengte 20 m 25 m 35 m 20 m 25 m 33 m

diameter 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"

koppelingen staal staal staal staal staal staal

HASPELS

omschrijving
zelfoprollende RVS haspel

voor 20m slang
zelfoprollende RVS haspel

voor 25m slang
manuele RVS haspel voor

30m slang

artikelnummer AS 20 AS 25 MS 30
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HOUDERS

omschrijving houder inox 5 L bidon houder inox 2 x 5 L bidon bidonhouder 2 x 25 l bidonhouder 1 x 25 L

artikelnummer 0.9.020.01.000 0.9.030.01.000 BR225 BR125

omschrijving
muurhouder voor 

Meca Clean 4 L

artikelnummer 0.9.117.01.000

SNELKOPPELINGEN

omschrijving snelkoppeling karcher 1/4" M snelkoppeling karcher 1/4" V snelkoppeling karcher 3/8" M snelkoppeling karcher 3/8" V

artikelnummer 0.9.851.01.000 0.9.849.01.000 0.9.853.01.000 0.9.852.01.000

omschrijving
snelkoppeling

steeknippel alto/kew

artikelnummer 0.9.522.01.000

EXTRA

omschrijving zwenkconsole voor AS20 zwenkconsole voor AS25
schuimfilter

 schuimlans VEMA

artikelnummer ZWAS 20 ZWAS 25 0.9.833.01.000
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BOOSTERUNITS
Booster installaties zijn middendrukinstallaties die water op druk brengen naar 20 - 25 bar. 
Ze worden centraal opgesteld in een technische ruimte. Vanaf deze installaties vertrekt een 
leidingnet naar verschillende aftakpunten of satellieten.

Afhankelijk van het aantal gebruikers worden deze installaties opgebouwd met 1 of meer-
dere kleine of grotere pompen. Deze installaties zijn steeds voorzien van een automatische 
start/stop sturing en zijn beveiligd tegen drooglopen en te hoge watertemperatuur. Bij 
multipomp-installaties draaien er nooit meer pompen dan nodig bij het gevraagde debiet. 
Booster installaties met centrifugaalpompen zijn zeer onderhoudsarm.

• grotere configuraties op aanvraag

CM1331 CM1529 CM1536 CM11020 CM11022 CM2529 CM2536 CM21020
gebruikers 1 2 3 5-6 6-7 4 6 10-11

aansluiting 1" 5/4" 5/4" 2" 2" 2" 2" 2 ½"

vermogen 3 kW 4 kW 5.5 kW 7.5 kW 7.5 kW 2 x 4 kW 2 x 5.5 kW 2 x 7.5 kW

stroom 6.3 A 8 A 11.2 A 15.2 A 15.2 A 2 x 8 A 2 x 11.2 A 2 x 15.2 A

gewicht 65 kg 80 kg 100 kg 120 kg 125 kg 150 kg 190 kg 230 kg

afmetingen
500 x 500 x 
1200 mm

500 x 500 x 
1500 mm

500 x 500 x 
1700 mm

600 x 700 x 
1500 mm

600 x 700 x 
1550 mm

900 x 500 x 
1500 mm

900 x 500 x 
1700 mm

1100 x 1000 x 
1500 mm

spanning 3 x 380 V - N+T - 50 Hz (andere spanning mogelijk op aanvraag)

toevoerdruk 2 - 4 bar

MOEDERUNITS
Deze moederunit is een volledig reinigingssysteem op zich, met een ingebouwde mid-
dendrukpomp, eventueel uitgebreid met een interne satelliet. Ze wordt gevoed met water, 
elektriciteit en perslucht. Aan deze moederunit kunnen meerdere satellieten worden aan-
gesloten via een roestvaststalen leidingnet. Er zijn verschillende versies mogelijk.

MU111 MU211
spoelen 1 2

schuim 1" 5/4"

desinfectie 3 kW 4 kW

aantal gebruikers 1 2 - 3

stroomverbruik 3 kW 4 kW

nominaalstroom 3.65 A 8 A

afmetingen 1500 x 580 x 215 mm 1500 x 580 x 215 mm

gewicht ca. 80 kg ca. 120 kg

watertoevoer 5/4” 5/4”

perslucht aansluiting 1/4” (5 - 10 bar) 1/4” (5 - 10 bar)

max. watertemp. 70°C 70°C

verbruik perslucht ca. 200 L max ca. 200 L max

werkdruk 1 gebruiker 21.5 bar (inclusief toevoerdruk 2 bar)

werkdruk 2 gebruikers 20,2 bar (inclusief toevoerdruk 2 bar)

werkdruk 3 gebruikers 18,0 bar (inclusief toevoerdruk 2 bar)

spanning 3 x 380 V – 50 Hz (andere spanningen op aanvraag)
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HOGEDRUKINSTALLATIES
Hogedrukinstallaties worden centraal opgesteld in een technische ruimte en brengen wa-
ter onder druk naar 50 - 150 bar. Vanaf deze installaties vertrekt een leidingnet naar ver-
schillende aftakpunten of satellieten. Afhankelijk van het aantal gebruikers worden deze 
installaties opgebouwd met 1 of meerdere kleine of grotere pompen. Wij gebruiken steeds 
hogedrukpompen met keramische plunjers van een superieure kwaliteit (CAT, SPECK of In-
terpump).

Onze hogedrukinstallaties zijn steeds voorzien van een cascadesturing met automatische 
start/stop sturing en zijn beveiligd tegen drooglopen en te hoge watertemperatuur. Vanaf 
een 2 pomps installatie werken wij met een roestvaststalen buffertank met niveausturing 
als fysische afscheiding van de waterleiding. Standaard wordt er gewerkt met 1 pomp per 
gebruiker. Dit zorgt voor een grote bedrijfszekerheid en energiebesparing. Bij grotere vo-
lumes (veel gebruikers) wordt er wel gewerkt met grotere pompen. Vraag hiervoor een 
aangepaste aanbieding. Ook installaties met pompen die draaien aan een lagere snelheid 
zijn mogelijk.

• grotere configuraties op aanvraag

HD1 HD2 HD3 HD4
gebruikers 1 x 23 L 2 x 23 L 3 x 23 L 4 x 23 L

druk 100 bar 100 bar 100 bar 100 bar

aansluiting ½” ¾” 1” 1”

vermogen 5.5 kW 2 x 5.5 kW 3 x 5.5 kW 4 x 5.5 kW

stroom 11.2 A 2 x 11.2 A 3 x 11.2 A 4 x 11.2 A

gewicht 60 kg 130 kg 190 kg 250 kg

afmetingen 800 x 400 x 600 mm 1300 x 1100 x 1100 mm 1800 x 1300 x 1100 mm 1800 x 1300 x 1100 mm

spanning 3 x 380 - N+T - 50 Hz. (andere spanningen mogelijk)
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FOGGERS

Koude foggers
Nebulo is een hoog kwalitatief koude fogger en leent zich perfect voor draagbaar gebruik. Dit apparaat heeft een tankinhoud van 4 L en 
heeft een neveluitwerp van ongeveer 10 m. De druppelgrootte kan aangepast worden d.m.v. een regelknop die uw debiet aanpast.

Neburotor heeft dezelfde kenmerken als de Nebulo maar heeft een veel groter bereik doordat deze een roterende functie van 360°C heeft. 
Met andere woorden: hij kan stationair ingezet worden.

Unipro 5 is het grootste type in het gamma van de koude foggers en heeft een tankinhoud van 26 L en een maximaal verbruik van 18 L/
uur. De vernevelkop is in de hoogte verstelbaar en bestand tegen de meest agressieve chemicaliën. Hij heeft een gemiddeld bereik van 25 
tot 40 m. Gebouwd op een RVS frame met 2 wielen.

Nebulo Neburotor Unipro 5
artikelnummer Ignebulo/230 Igneburotor/230 Igunipro5

tankinhoud 4 L 4 L 26 L

elektriciteit 230 V / 700 W 230 V / 700 W 230 V / 9,5 A

gewicht 3,8 kg 3,8 kg 56 kg

verbruik 5 - 12 L/uur 5 - 12 L/uur 12 - 20 L/uur

afmetingen 400 x 350 mm 400 x 350 mm 590 x 570 x 116 mm

Thermofogger
Draagbare thermofogger. Dit apparaat gaat het water in combinatie 
met het ontsmettingsmiddel tot een zeer hoge temperatuur gaan 
opwarmen. Dit resulteert bij het verlaten van de machine (nog 60°C) 
in een damp die door afkoeling met de lucht gaat condenseren in 
minuscule druppels (3-10 micron). Hoe kleiner de druppel hoe beter 
men in de poriën van allerlei oppervlaktes kan penetreren. De fogger 
wordt aangedreven door een benzinemotor.

TF-W-35L
tankinhoud bezine 1,2 L

tankinhoud product 5,7 L

verbruik chemie max. 10 L/uur

gewicht 7,9 kg

starter 4 x 1,5 V batterij

afmetingen 62 x 70 x 262 cm

Foggen is een vorm van ruimteontsmetting waarbij het ontsmettingsmiddel héél fijn verneveld wordt en men in feite een mist 
creëert. Door de luchtverplaatsing behandelt men de totale ruimte. De heel fijne druppels (max. 20 micron) zorgen ervoor dat 
er tot diep in de hoeken, scheurtjes etc. doorgedrongen wordt.
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Koude foggers - perslucht
Wordt toegepast voor ruimte disinfectie (cellen, schuren, kassen, gangen,…). Dit gebeurt door het zeer fijn verdelen van het product. De 
druppeltjes zijn microscopisch klein en blijven hierdoor na gebruik als een mist in de ruimte zweven.

BTS resonator nozzle Hatcher disinfection nozzle
artikelnummer 0.9.892.01.000 0.9.955.01.000

SHDS MHDS

omschrijving
single hatcher disinfection system

Inclusief 2 magneetventielen en 2 reduceerventielen
multi hatcher disinfection system

artikelnummer 0.9.885.01.000 project op maat

INCREASE YOUR BENEFITS BY PROTECTING YOUR LIVESTOCK www.cidlines.com

Multi hatcher  
disinfection system

Master unit
(Programming) (on/off)

Control unit BTS Resonator
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ZOLENREINIGERS
Dit assortiment zolenreinigers opgebouwd uit RVS AISI-304 bestaat uit een aandrijfcompar-
timent en een borstelcompartiment. In het aandrijfcompartiment bevinden zich 2 motoren 
met reductoren (1 voor elke borstel). Deze motoren worden gestart wanneer de gebruiker 
de sensoren passeert. De draaitijd van de borstels is instelbaar.

De borstels worden tijdens het proces besproeid met water en een ontsmettingsmiddel via 
een magneetklep. In het borstelcompartiment bevinden zich 2 grote borstels. Elke borstel 
bestaat uit een RVS as met de verschillende kunststof monturen voor de haren. De haren 
die wij gebruiken zijn niet vervaardigd uit PVC maar de veel kwalitatievere blauwe Rilsan. 
De machine is zonder enig gereedschap makkelijk te reinigen. In de schakelkast zit de stu-
ring en de volledige beveiliging (thermisch en elektromagnetisch) van de 2 motoren. De 
schakelkast is ingebouwd.

ZW1000 ZW1500 ZW2000

afmetingen
1900 x 850 
x 1250 mm

2400 x 850 
x 1250 mm

2800 x 850 
x 1250 mm

borstellengte 1000 mm 1500 mm 2000 mm

ENKELVOUDIGE ZOLENWASSER
Deze zolenwasser is vervaardigd uit RVS en is voorzien van een injector waardoor er bij 
de watertoevoer een ontsmettingsmiddel kan worden gedoseerd. De borstels worden bij 
activatie besproeid met dit product. De zolenwasser wordt manueel geactiveerd d.m.v. een 
drukknop in het handvat.

ZWE
vermogen 0.70 kw

afmetingen 450 x 650 x 1200 mm
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COMPACT HYGIËNESTATION
Dit hygiënestation is ontworpen voor de gecontroleerde passage van de werknemers in en 
uit de werkomgeving. De machines zijn volledig vervaardigd uit RVS en voorzien van hori-
zontale borstels die beide zolen gelijktijdig op een gemakkelijke en efficiënte wijze reinigen 
en ontsmetten.

Het handdesinfectiestation voor het gelijktijdig desinfecteren van de handen is in de ma-
chine geïntegreerd. Door het samen invoeren van beide handen, wordt de desinfectie 
d.m.v. twee sensoren opgestart. Na het beëindigen van de desinfectie wordt de toegangs-
blokkade ontgrendeld en kan één persoon per keer de draaimolen passeren. Standaard is 
de machine voorzien van zolenreiniging en handdesinfectie met toegangscontrole.

490.6002.000
vermogen 0.70 kw

borstellengte 1000 mm

afmetingen 1900 x 1000 x 1800 mm

DUBBEL HYGIËNESTATION
Het desinfectiebad bestaat uit een RVS opvangbak met een RVS looprooster. Het principe 
is dat het vloeistofniveau enkele milimeters boven het looprooster staat en automatisch op 
peil wordt gehouden d.m.v. een magneetventiel. Terwijl men in het desinfectiemiddel staat 
doorloopt men de procedure van handdesinfectie d.m.v. het handdesinfectiestation. In het 
tweede deel van het desinfectiebad wordt het rooster iets verhoogd zodat het boven het 
ontsmettingsmiddel uit komt. Dit is de uitdruipzone. Het looprooster is uitneembaar voor 
een eenvoudige en grondige reiniging.

Bij het terugkeren uit de productieruimte wordt gebruik gemaakt van een zolenreiniger 
in combinatie met een draaimolen. Deze unit is verkrijgbaar met borstels van 1000 mm 
of 1500 mm. Ingang productie: desinfectiebad met handdesinfectiestation en draaimolen. 
Uitgang productie: zolenreiniger met draaimolen.

• optie: dit sas kan voorzien worden van borstels aan beide zijden i.p.v. een desinfectiebad

DZW1000 DZW1500 2DZW1000 2DZW1500
vermogen 0.70 kw 0.70 kw 0.70 kw 0.70 kw

voeding 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V

borstellengte 2 x 1000 mm 2 x 1500 mm 4 x 1000 mm 4 x 1500 mm

afmetingen 1900 x 1800 x 1250 mm 2400 x 1800 x 1250 mm 1900 x 1800 x 1250 mm 2400 x 1800 x 1250 mm
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LAARZENWASSER
De robuuste RVS constructie verzekert een grondige reiniging van laarzen met een mini-
mum aan energieverbruik. De laarzenwasser kan in combinatie met een zolenwasser of au-
tonoom geplaatst worden. De functionele constructie garandeert een snelle en grondige 
reiniging van laarzen met een minimum aan energieverbruik. De roterende borstels worden 
gestart d.m.v. een sensor. Ontsmettingsmiddelen worden automatisch toegevoegd door 
middel van een venturi, die de oplossing over de borstels sproeit. De machine is volledig 
uit RVS vervaardigd, gebouwd volgens de CE-normering en voldoet aan de hoogste kwali-
teitseisen. Deze unit wordt bedrijfsklaar geleverd met uitzondering van afvoerhulpstukken.

• optie: dit sas kan voorzien worden van borstels aan beide zijden i.p.v. een desinfectiebad

LWA LW
vermogen 0.70 kw 0.70 kw

afmetingen 700 x 585 x 1300 mm 700 x 585 x 1300 mm

diameter borstel 260 mm 260 mm

lengte borstel 310 mm 310 mm

LAARSONTSMETTING

omschrijving
ontsmettingsmat klein

600 x 900 mm
ontsmettingsmat groot

1800 x 900 mm
ontsmettingsbak

600 x 400 x 150 mm

artikelnummer 0.9.209.01.000 0.9.212.01.000 0.9.349.01.000
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HANDDESINFECTIESTATION
Beide handen worden in het handdesinfectiestation gestoken. In de console zijn 2 sensoren en 4 sproeinozzles gemonteerd. Beide handen 
worden gedetecteerd. Na activatie door de sensoren worden beide handen boven en onder besproeid met een ontsmettingsmiddel op 
basis van alcohol. Als deze actie correct wordt uitgevoerd zal 1 van de LED-lampen geactiveerd worden en het slot van de draaimolen 
vrijgegeven. De handeling duurt ongeveer één seconde. Op deze manier is er een perfecte toegangscontrole.

• montage op voet op aanvraag
• het handdesinfectiestation is verkrijgbaar in 2 versies, met of zonder draaimolen
• deze unit bestaat uit een RVS kast waarin het aandrijfgedeelte zich bevindt voor de draaimolen, de RVS console om de handen te detecteren en te besproeien, de 

stuurkast en de pomp

HDT HDC
vermogen 0.30 kw 0.30 kw

draaimolen nee ja

afmetingen 440 x 570 x 300 mm 444 x 1100 x 800 mm

WASBAK/WASGOTEN
De wasbakken zijn vervaardigd uit RVS in een zeer robuuste constructie. Deze zijn geglaspa-
relstraald voor een glad oppervlak en ronde randen zorgen voor een optimale hygiëne. De 
kranen worden aangestuurd d.m.v. van sensoren. De kwaliteitsvolle materialen zorgen voor 
een lange levensduur en betrouwbaarheid.

• de wasgoten zijn verkrijgbaar van 2 tot en met 5 kranen
• optie: alle wasgoten zijn verkrijgbaar op voet (prijs op aanvraag)

HW1 HW2 HW3 HW4 HW5
aantal kranen 1 2 3 4 5

voeding 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

afmetingen 500 x 525 x 450 mm 1000 x 525 x 450 mm 1500 x 525 x 450 mm 2000 x 525 x 450 mm 2500 x 525 x 450 mm
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DISPENSERS

omschrijving
handzeepdispenser

1,20 L - PVC
handzeepdispenser
1 L - inox ophardt

handzeepdispenser LCP-T 1 L zeepdispenser 1 L

artikelnummer 0.9.123.01.000 0.9.100.01.000 0.9.137.01.000 HS1000K

omschrijving
touchless 

handzeepdispenser 1 L

afdekplaatje voor 
handzeepdispenser inox

1 L - ophardt

afdekplaatje voor 
handzeepdispenser LCP-T 1 L

bus voor handzeepdispenser 
1 L - ophardt

artikelnummer 0.9.140.01.000 0.9.861.01.000 0.9.860.01.000 0.9.124.01.000

omschrijving dispenser meca inox 10 L
dispenser voor Mint Cream 

2,5 L

artikelnummer 0.9.110.01.000 0.9.872.01.000

omschrijving RVS papierkorf 40 L haarnetdispenser universeel dispenser RVS papierrolhouder

artikelnummer AFK40 3651 3032 4297

afmetingen 380 x 250 x 450 mm 400 x 180 x 560 mm 300 x 280 x 145 mm 280 x 250 x 400 mm
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HEVELPOMPEN

omschrijving
pomp 5 L

din 41
pomp hovi 30 ml - 25 L

din 61
pomp eng 30 ml - 25L/60L

din 61
pomp 25L/60L major, 100ml

artikelnummer 0.9.003.01.000 0.9.004.01.000 0.9.006.01.000 0.9.016.01.000

omschrijving pomp vat 210 L major, 100ml pomp vat 210 L ezi-action pomp 2 ml Kenotest - din 28 pomp 500 ml 4cc pharma

artikelnummer 0.9.133.01.000 0.9.139.01.000 0.9.306.01.000 0.9.128.01.000

omschrijving pomp meca 4 L RS4 + deksel
pomp voor dispenser 

meca inox 10 L
pomp vat rood hevel

hevelpomp geel 
polypropyleen

artikelnummer 0.9.131.01.000 0.9.827.01.000 0.9.027.01.000 0.9.865.01.000

omschrijving
pomp meca inox 4L

deksel metaal

artikelnummer 0.9.107.01.000
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DOSATRON
De dosatron, aangesloten op het waternet, gebruikt waterdruk als enige aandrijfkracht voor 
de motorzuiger. Deze drijft een doseerzuiger aan, die het concentraat opzuigt aan het in-
gestelde percentage en vervolgens mengt met het water. De verkregen oplossing wordt 
vervolgens via de leidingen verdeeld.

• Andere types en debieten op aanvraag

TECHNISCHE INFO
debiet min 10 L/u tot max 2500 L/u

werkdruk 0,3 - 4 bar

watertemperatuur min. 5°C - max 40°C

doseerbereik

0,2 - 2,0 % (type D25RE2)

1,0 - 5,0 % (type D25RE5)

3,0 - 10,0 % (type D25RE10)

aansluiting 3/4" M

drukverlies 0,3 - 1,9 bar

maximale opzuig 4 m

artikelnummer type dosering

ALKALISCHE CONCENTRATEN
0.9.400.01.000 D25RE2AF 0,2 - 2,0 %

0.9.401.01.000 D25RE5AF 1,0 - 5,0 %

0.9.402.01.000 D25RE10AF 3,0 - 10,0 %

ALKALISCHE CORROSIEVE CONCENTRATEN (EXTERNE INJECTIE)
0.9.403.01.000 D25RE2IEAF 0,2 - 2,0 %

0.9.404.01.000 D25RE5IEAF 1,0 - 5,0 %

0.9.405.01.000 D25RE10IEAF 3,0 - 10,0 %

ZURE CONCENTRATEN
0.9.431.01.000 D25RE2VF 0,2 - 2,0 %

0.9.411.01.000 D25RE5VF 1,0 - 5,0 %

ZURE CORROSIEVE CONCENTRATEN (EXTERNE INJECTIE)
0.9.406.01.000 D25RE2IEVF 0,2 - 2,0 %

0.9.407.01.000 D25RE5IEVF 1,0 - 5,0 %

0.9.408.01.000 D25RE10IEVF 3,0 - 10,0 %

ACCESSOIRES DOSATRON

omschrijving filter dsa 350 micron Drukverminderaar 3/4" V
Debietbegrenzer M/F 41l/

min 3/4", brass
BA terugstroombeveiliging 

3/4 M x FT

artikelnummer 0.9.019.01.000 8.9.231.01.000 8.9.232.01.000 8.9.233.01.000
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DOSEERPOMP

omschrijving doseerpomp CIDDOS AP6

artikelnummer 410.2101.000

PROMAX
Doseersystemen voor het vullen van emmers of flessen.

Promax voor emmers Promax voor flessen
artikelnummer PXB1F16S0000 PXB1F04S0000

debiet detergent 16 L/m 4 L/m

werkdruk 1 - 9 bar (ideaal: 2 - 4 bar) 1 - 9 bar (ideaal: 2 - 4 bar)

temperatuur max. 70°C max. 70°C

afmetingen 220 x 100 x 120 mm 220 x 100 x 120 mm

activeringssysteem knop schuifschakelaar

STEKKERAANZUIGING

AFVOERLEIDING

IN

UIT

INJECTIEVENTIEL

WATERMETER
MET TERUGSLAGKLEP

A

B
C

DOSEERPOMP
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SLANGEN- 
POMPEN
SEKO PR 1 is een peristaltische naglanspomp 
voor kleine glazenspoel- en vaatwasmachines  
uitgevoerd in een snelheidsgecontroleerde va-
riatie. Het debiet kan variëren door middel van 
een potentiometer.

SEKO PR4 is een detergent pomp voor kleine 
glazen- en vaatwasmachines, uitgevoerd in een 
snelheidsgecontroleerde variatie. Het debiet 
kan variëren door middel van een potentiome-
ter.stuurt.

TWINDOSE 10 is een automatische doseerpomp voor detergent en spoelglansmiddel. Deze pomp is geschikt voor kapvaatwassers.

SAIER MCS 2105 CONCEPT is dankzij 6 verschillende bedrijfsmodussen een multifunctionele doseerpomp. Hij kan gebruikt worden als 
tijdsgestuurde pomp of inductief aangestuurd worden. Dankzij de geveerde rotors kunnen de pompslangen gemakkelijk en snel vervan-
gen worden.

SAIER MCD 2117 CONCEPT is een kwaliteitsvolle doseereenheid op conductiviteit met een geïntegreerde slangenpomp voor de meting 
van detergent in (tunnel)vaatwassers. De Concept 2117 beschikt over een display waarbij conductiviteit, huidige conductiviteit in %, tem-
peratuur en tijdstip worden weergegeven. De voor- en nadosering zijn instelbaar tussen de 1,5 en 20 minuten.

SAIER DSP 9805 II is een slangenpomp die bedient wordt via een microprocessor om de vloeistoffen te doseren. Met een debiet van 50 
liter per uur is deze pomp geschikt voor de grotere vaatwassers, zoals krattenwassers. De conductiviteit wordt gemeten aan de hand van 
een condutieve of inductieve sensor. Er is de mogelijkheid om een extra pomp (Saier DSP 9612) aan te sluiten die anti schuimmiddel of 
spoelglansmiddel doseert.

SAIER DSP 9612 is een slangenpomp voor applicaties zonder tegendruk. Deze pomp heeft een debiet van 50 liter per uur. Deze pomp 
wordt voornamelijk ingeschakeld als extra pomp voor de Saier DSP 9805 voor de dosering van anti schuimmiddel of spoelglansmiddel.

Seko PR1 Seko PR4 Twindose 10
artikelnummer 0.9.138.01.000 0.9.116.01.000 GTR04R01Y2002

spanning 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 24 - 115 - 230 V 

debiet detergent 0,2 - 1,0 L/u 0,6 - 4,0 L/u 1 - 7 L/u

debiet spoelmiddel / / 0.18 - 1 L/u

druk max 3 bar max 3 bar max. 3 bar

vermogen 3.5 W 3.5 W 8 W

afmetingen 103 x 82 x 92 mm 103 x 82 x 92 mm 195 x 168 x 110 mm

Saier
MCD 2117 concept

Saier
MCS 2105 concept

Saier
DSP 9805-II

Saier
DSP 9612

artikelnummer 8.9.400.01.000 8.9.403.01.000 8.9.401.01.000 8.9.402.01.000

spanning 230 VAC (± 10%) 200 - 240 V (± 10%) 230 VAC (± 10%) 230 V (± 10%)

debiet detergent 9 L/u 9 L/u 50 L/u 50 L/u

druk 2 bar 2 bar 0,5 bar 0.5 bar

vermogen 20 W 16 W 30 W 25 W

afmetingen 92 x 170 x 130 mm 92 x 170 x 130 mm 310 x 190 x 92 mm 175 x 145 x 85 mm
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ASSEMBLY

omschrijving
slangenpomp 2117 MCD

+ vaatwas 1 L + lamp
slangenpomp 2105 MCS 

+ vaatwas 1L + lamp
slangenpomp DSP 9805-II 

833 ml/min + lamp
slangenpomp DSP 9612 
833 ml/min 24 v + doos

artikelnummer 8.9.430.01.000 8.9.433.01.000 8.9.431.01.000 8.9.432.01.000

LAUNDRY
Deze automatische doseersystemen worden gebruikt om wasmachines te voorzien van 
het benodigde product. Met 4 of 5 slangpompen geeft het u uw machine de juiste dosis 
product op het juiste moment.

4 x 18 L 5 x 18 L 4 x 24 L 5 x 24 L
omschrijving 4 pompsysteem smart P plus 5 pompsysteem smart P plus 4 pompsysteem smart S plus 5 pompsysteem smart S plus

artikelnummer 8.9.191.01.000 8.9.194.01.000 8.9.192.01.000 8.9.201.01.000

aantal pompen 4 5 4 5

debiet 18 L/H 18L/H 24L/H 24L/H

druk 230V 230V 230V 230V

BENODIGDHEDEN

omschrijving
montageplaat PVC met 

voorgeboorde gaten
niveau controle voor 

maximaal 10 producten
inlaatmanifold 
4 x diameter 10

inlaatmanifold 
6 x diameter 10

artikelnummer 8.9.203.01.000 8.9.193.01.000 8.9.195.01.000 8.9.178.01.000

w

omschrijving
opzuigpijp met leegmelding 

25L diameter 10
mannelijke stekker 230V 

rubber
versterkte slang 10 x 16

artikelnummer 8.9.158.01.000 AL1439190 AK5514



28 CIP (cleaning in place)

CIP 
PROJECT
CIP cleaning is een (semi-) automatisch 
gestuurd reinigingsproces dat veelvuldig 
wordt toegepast in de voedings- en dran-
kenindustrie. Een CIP installatie staat garant 
voor een snel, efficiënt en constant reini-
gings- en desinfectieresultaat met zo min 
mogelijk manuele tussenkomst.

CID LINES kan zowel instaan voor de CIP 
doseerinstallatie als voor de begeleiding in 
zowel nieuwe innovatieve als in optimalisa-
tie van bestaande CIP installaties.

• project op aanvraag
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KLAUWENBAD

omschrijving
voetbad zwart

2100 x 750 x 200 mm

artikelnummer 0.9.631.01.000

DOEKEN

omschrijving
uierdoeken geel

25 stuks (chicoppee)
doeken katoen

25 stuks
pre-milking papier 40 stuks

(per 2 rollen van 1000 vellen)
dispenser voor pre-milking 

papier

artikelnummer 0.9.308.25.000 0.9.310.25.000 0.9.313.01.000 0.9.033.01.000

DIPBEKERS

omschrijving dipbeker plat dipbeker dubbele aanzuig dipbeker retour dipbeker anti retour

artikelnummer 0.9.301.01.000 0.9.319.01.000 0.9.302.01.000 0.9.303.01.000

omschrijving strip cup schuimbeker sprayer uierhygiene reservoir voor dipbekers

artikelnummer 0.9.347.01.000 0.9.312.01.000 0.9.304.01.000 0.9.314.01.000
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PURE FOAMER
De ideale tool voor een effectieve voorbehandeling, een systeem die het melkproces opti-
maliseert en voormelken makkelijker maakt dan ooit! De Pure Foamer is eenvoudig, econo-
misch, betrouwbaar, krachtig en effectief.

Verhoogd het arbeidsgemak tijdens het melken, knijpen in de schuimbeker is verleden tijd; 
u hoeft alleen maar de hendel in te drukken. Eenvoudig en snel te installeren en makkelijk 
in gebruik. Verkort de melktijden aanzienlijk. Geen compressor nodig, werkt op vacuüm 
melkmachine.

• 1 jaar garantie
• aan te passen aan alle melkstal varianten: swingover, parallel, visgraat en carrousel

boerderij 
model

winkel 
model

wagen 
model

vracht 
model

omschrijving pure foamer
pure foamer 

220 V met 
wastafel

pure foamer
12 V

pure foamer
24 V

artikelnummer 0.9.399.01.000 0.9.451.01.000 0.9.452.01.000 0.9.453.01.000

OPTIES

omschrijving
compleet 

schuimpistool
lans voor 
schuim

artikelnummer 0.9.454.01.000 0.9.455.01.000

UITLAAT NAAR 
FOAMING GUN

MUURBEVESTIGING 
ZIT MEEGELEVERD 

IN KIT

VACUUM 
CONNECTOR
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DOEKEN EN STELEN

omschrijving
microvezeldoek extra

12 stuks
uitschuifsteel 2 x 1,5 m

alu 402
uitschuifsteel 2 x 1,5m

bi-pro

artikelnummer 0.9.322.01.000 0.9.604.01.000 0.9.627.01.000

BORSTELS

omschrijving borstel 25 cm - polyester borstel 35 cm - polyester
borstel 25 cm voor 

vrachtwagens - bi-pro
borstel 33 cm voor 

vrachtwagens - bi-pro

artikelnummer 0.9.602.01.000 0.9.617.01.000 0.9.626.01.000 0.9.632.01.000

omschrijving
handborstel polyester 

orte steel
tankborstel halfrond

artikelnummer 0.9.603.01.000 0.9.619.01.000

EXTRA

omschrijving
carwash zuignappen

100 stuks
Kenotek ijskrabber

100 stuks
ruitenwisserhoesjes Kenotek

1000 stuks

artikelnummer 0.9.665.01.000 0.9.675.01.000 0.9.323.01.000
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OPVANGBAKKEN

omschrijving
opvangwerkvloer kunststof 
klein 1300 x 750 x 400 mm

opvangbak voor IBC

artikelnummer 0.9.639.01.000 0.9.656.01.000

BIDON ACCESSOIRES

omschrijving adapter 200 L vat - oranje adapter vat 2 duim blauw adapter 1000 L container kraan 25 L bidon - din 61

artikelnummer 0.9.009.01.000 0.9.025.01.000 0.9.010.01.000 0.9.001.01.000

omschrijving uitloopstuk 25 L bidon kraan vat - 2 duim sleutel - din 61 sleutel vat 200 L

artikelnummer 0.9.014.01.000 0.9.002.01.000 0.9.015.01.000 0.9.026.01.000
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TESTERS

omschrijving schaaltje Kenotest test strips Cid Clean
test strips perazijnzuur

5 - 50 mg/L
test strips perazijnzuur

100 - 500 mg/L

artikelnummer 0.9.318.01.000 0.9.700.01.000 0.9.715.01.000 0.9.720.01.000

omschrijving
test strips perazijnzuur

500 - 2000 mg/L
test strips hardheid test strips chloordioxide test strips Virocid / Cid 210

artikelnummer 0.9.717.01.000 0.9.709.01.000 op aanvraag 0.9.701.01.000

omschrijving test strips Cid 20 / Eco Des pH indicator chloortester
viscolor alpha totale 

hardheid in 0°

artikelnummer 0.9.702.01.000 0.9.705.01.000 0.9.706.01.000 8.9.229.01.000

omschrijving
test strips Pro Clean 

100 - 25 stuks
titratiekit

artikelnummer 8.9.228.01.000 0.9.704.01.000
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MAATBEKERS

omschrijving maatbeker 1 L maatcilinder 1 L

artikelnummer 0.9.013.01.000 0.9.022.01.000

METERS

omschrijving geleidbaarheidsmeter ph indicator (elektronisch)
ekomilk scan

somatische cellen analysator

artikelnummer 0.9.708.01.000 0.9.707.01.000 0.9.329.01.000



Notities



GARANTIEBEPALINGEN
1. De algemene garantieperiode is 1 jaar vanaf factuurdatum.

2. De garantie geldt alleen voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten.

3. Bij verkeerd gebruik of verkeerde montage vervallen alle garantieaanspraken (bijvoorbeeld : het verkeerd monteren van electriciteitsaansluitingen). 
Ook indien het product zichtbaar vervuild of met geweld beschadigd is, vervallen alle garantieaanspraken. Vochtproblemen kunnen nooit 
aanleiding geven tot garantie.

4. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare- en/of slijtonderdelen, zoals glas, kunststof, rubber, die al dan niet ontstaan is door 
onzorgvuldig gebruik. (vb slangen, lansen, nozzles, borstels, aftrekkers,...)

5. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:  
• chemische en elektrochemische inwerking van water 
• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen 
• voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden 
• contact met agressieve stoffen

6. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid zijn ontstaan, niet-vakkundige 
installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.

7. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig 
zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.

8. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.

9. Indien garantie onderdelen met spoed moeten bezorgd worden zijn de transportkosten ten laste van de klant. In alle andere gevallen zijn deze ten 
onzer laste.

10. Alle apparatuur (vb pompen, elektrische onderdelen, motoren) die onder garantie vallen en defect zijn dienen onmiddelijk opgestuurd te worden 
naar CID LINES N.V. Tevens dient men schriftelijk melding te maken via het standaard garantieformulier. Dit formulier dient verstuurd te worden naar  
info@cidlines.com.

ALGEMENE VERKOOPS- EN FACTUURVOORWAARDEN

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gelden enkel onderstaande algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden.

2. Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elk overgemaakt order of bestelling verbindt de klant, 
doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen, op straffe van 
verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de drie dagen na deze bevestiging. Alle offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele 
schommelingen der grondstofprijzen, valuta of lonen.

3. Termijnen voor levering of uitvoering der werken, door ons bevestigd, worden in de mate van het mogelijke nageleefd. Zij kunnen nimmer een 
reden tot annulatie of een eis tot schadevergoeding inhouden.

4. Wijzingen van opdracht of van bestelling zijn slechts mogelijk na schriftelijke overeenkomst en mits betaling der eventuele bijkosten.

5. Behoudens onze uitdrukkelijke afwijking moeten al onze facturen betaald worden te Ieper binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum zonder 
aftrek van een korting of disconto.

6. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn, zullen wij, vanaf de 8ste dag, van rechtswege en zonder dat een 
ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van een intrest zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 2/8/2002, hetwelk alhier, 
bij uitbreiding en conventioneel, tevens van toepassing wordt verklaard op al onze transacties met niet-handelaars, zonder dat evenwel de aldus 
bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12 procent op jaarbasis.

7. Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent onze medecontractant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor 
schade aan ons te berokkenen. Deze schade, hierin begrepen de invorderingskosten zoals bedoeld in het artikel 6 van de Wet van 2/8/2002, dient 
vergoed te worden door onze medecontractant en wordt begroot als volgt: ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de 
administratieve werkvermeerdering wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 15% van het openstaand saldo met een minimum van 75 
euro en een maximum van 2.500 euro, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13 euro per aanmaning alsmede de eventuele aantekentaks; 
indien wij daarenboven derden inschakelen ter minnelijke invordering van de door ons gevorderde bedragen zullen ook deze kosten aan onze 
medecontractant worden aangerekend; indien wij daarenboven tot gerechtelijke invordering dienen over te gaan zal onze medecontractant, voor 
zover hij gebonden is door het personeel toepassingsgebied van de Wet van 2/8/2002, aan ons ook alle kosten dienen te vergoeden die door ons 
gemaakt werden ter gerechtelijke invordering zonder echter dat deze vergoeding bij vergelijking lager zal mogen zijn dan het bedrag dat bekomen 
wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten, zoals door de 
Koning vastgesteld in uitvoering van het artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.

8. Elke vertraging van betaling voor om het even welke reden geeft ons eveneens het recht om het contract te verbreken en om onmiddellijke 
betaling te eisen van alle verschuldigde, zelfs niet-vervallen, bedragen. Wij behouden ons het recht voor om te factureren voor gedeeltelijk 
geleverd werk en geplaatste installaties. Het recht wordt voorbehouden om de goederen te factureren naar mate van hun levering, zelfs indien 
deze slechts gedeeltelijk is. Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens 
met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande 
bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de medecontractant ter gelegenheid van 
zijn betaling(en). Ingeval van laattijdige betalingen behouden wij ons het recht voor eventuele toegekende kortingen vervallen te verklaren en 
terug op te eisen, zelfs met terugwerkende kracht.

9. Alle klachten moeten geschieden bij de levering, tenzij anders bepaald.

10. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd.

11. Elke ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsingsbon e.d.m. verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

12. Alle voorwerpen en verkochte goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling door de klant. De afnemer kan derhalve over de nog niet 
volledig betaalde goederen over geen enkele wijze beschikken.
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