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Повишаващите се изисквания за чистота при производството на компоненти налага 

прилагането на гъвкава технология, оптимизирана по отношение на разходи и енергия. 

Ecoclean отговаря на това предизвикателство – с инсталации, които покриват всички 

стандарти в индустрията.  Независимо дали ще се почистват дребни детайли в насипно 

състояние, прецизни компоненти, разположени по определен начин или пък големи 

части от метал, пластмаса и керамика – инсталациите се конфигурират индивидуално 

според изикванията на клиента. 

Чрез комбиниране на различни методи за почистване 
и сушене се постига желаното качество спрямо 
Вашата спецификация и изисквания за чистота.   
Ecoclean предлага цялостни решения, 
ориентирани към клиентите. Помислено е за 
всяка стъпка от процеса – метод на почистване, 
подходяща химия, правилна конфигурация, 
както и измерваемост на резултатите.

Иновативни технологии, непрекъснато подобряване 
на продуктите и ориентирана към клиентите 
политика, заедно с глобална сервизна мрежа 
-  всичко това отличава Ecoclean от всички останали 

Почистването на компоненти, като 
процес с добавена стойност

Независимо дали ще почиствате насипни детайли, като струговани или щанцовани части или 
прецизни компоненти - с EcoCCompact постигате икономични и надеждни резултати по всяко време.

производители. Добре проектираното и гъвкаво 
конструиране на оборудването, както и използването на 
висококачествени компоненти, гарантира високо ниво 
и надеждност на процесите във Вашето производство.

Разтворителите на въглеводородна основа са много 
ефективни и позволяват безопасно и икономично 
отстраняване на масла, смазки, емулсии, стружки 
и други замърсявания между или след отделните 
обработки на деталите. Технологията EcoCCom-
pact е подходяща както за малки производства, 
със сравнително ниски капацитети, така и за 
големи производители на серийни компоненти.
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Компактното решение за икономично и 
надеждно почистване с разтворители

EcoCCompact е еднокамерна инсталация за 
индустриално почистване и консервиране на части 
и детайли с нехалогенирани въглеводороди и 
модифицирани алкохоли, работеща под пълен вакуум. 
Машината предлага висококачествено почистване 
при кратки цикли, съчетано с максимална гъвкавост 
и различни почистващи програми. С гъвкавата 
си модулна система (от 1 до 3 резервоара) EcoC-
Compact лесно се адаптира към индивидуалните 
нужди на клиента. Инсталацията има широк 
спектър на приложение - от бързо почистване и 
обезмасляване до сложни операции, изискващи 
постигане на определена спецификация за чистота.

Клиентите могат да избират между два размера 
на работната камера и по този начин да напаснат 
оптимално зареждането на детайлите за миене. 
Това допринася за намаляване на разходите за 
почистване на единица продукт до минимум. За 
Вашата машина EcoCcompact, Ecoclean предлага 
широка гама от опции, които можете да изберете 
индивидуално според Вашите изисквания.

Изключителна техническа чистота на 
детайлите: чрез наблюдение на 
почистващата течност и честотно 
регулиран процес на пълно потапяне.

Технология, ориентирана към бъдещето: 
подходяща за работа както с 
нехалогенирани въглеводороди, така и с 
модифицирани алкохоли, в случай, че 
настъпи промяна в производствените 
условия.

Намалени разходи за единица 
продукция: чрез оптимизация на 
разположението на детайлите при 
зареждане в работната камера 

Гъвкаво приложение: за почистване 
преди, между или след производствените 
процеси, както и за консервиране на 
детайлите.

Лесна поддръжка:  прецизната и 
компактна конструкция позволява бърз и 
лесен достъп при поддръжка.

Индувидуална конфигурация:  
над 40 различни опции за конфигурация 
на базовия модел, според изискванията и 
нуждите на клиента.

Интуитивно управление: HMI-контролен 
панел за наблюдение в реално време на 
състоянието на системата, диагностика 
на грешките и известия за сервиз при 
определени интервали от време. 
Интеграция с Industry 4.0

EcoCcompact има широк спектър на приложение 
- от бързо обезмасляване до сложни почистващи 
операции, изискващи постигане на определени 
спецификации за чистота



4

Ecoclean се ангажира с ефективното и внимателно използване на ресурсите. 

Благодарение на своя дизайн, оптимизиран по отношение на енергията и разходите, 

нашите почистващи системи ще намалят по устойчив начин разходите Ви за 

единица продукция, материали и производствени процеси.

ЕФЕКТИВНОСТ 

 ▪ Висока производителност, благодарение на 
оптимизирана технология и ефективни миещи 
механизми

 ▪ Автоматично отделяне на уловеното масло 
във външен съд; ефективно отделяне на 
разтворителя от маслото; възможност за 
отделяне и рециклиране на скъпите специални 
масла, за повторна употреба

 ▪ Вакуумна дестилация за идеално пречистване 
на разтворителите 

 ▪ Plug & Play решение: пълно пускане в 
експлоатация и одобрение от клиента преди 
доставка

КАЧЕСТВО

 ▪ В съответствие с всички стандарти за 
техническа чистота на части и детайли

 ▪ Целенасочено почистване с честотно 
регулирано задвижване и позициониране на 
частите

 ▪ Двойна филтрация на разтворителя - при 
пълнене и изпразване на работната камера

 ▪ Oптимална употреба на почистващата 
течност

ГЪВКАВОСТ

 ▪ Комбиниран филтърен корпус, позволява 
използването на филтри тип торба или 
касета, двойна и bypass-филтрация, бърза и 
лесна смяна на филтъра

 ▪ Консервиране чрез втори или допълнителен 
трети резервоар за пълно потапяне

 ▪ Индивидуална, специфична за клиента 
конфигурация на системата благодарение на 
различните опции за надграждне

 ▪ Кратки срокове за доставка

БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

 ▪ Концепция за сигурност и безопасност
 ▪ В съответствие с всички действащи 

стандарти и закони
 ▪ Екологично чиста и енергийно ефективна 

система, експлоатация почти без емисии и с 
нисък разход на разтворител

 ▪ Минимална консумация на енергия, 
благодарение на оползотворяване на 
топлината и дестилация

Ползите за Вас 
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Нашият HMI-контролен панел осигурява пълна 
визуализация на всички параметри. Интуитивният 
потребителски интерфейс позволява лесно и 
безопасно управление. Интегрираното наблюдение в 
реално време гарантира, че всички състояния на 
системата са ясно визуализирани.

 ▪ Лесно разбираеми бутони
 ▪ Интегрираната визуализация на частите позволява 

непрекъснато проследяване на процесите 
(мониторинг в реално време) и оптимизира 
поддръжката на машината

 ▪ Лесна и бърза диагностика на грешки
 ▪ Визуализиране на сервизна информация
 ▪ Технически и графичен преглед на всички 

състояния на системата директно в HMI- 
контролния панел

 ▪ Автоматично управление на налягането и 
температурата за по-лесна работа, повишена 
надеждност на процеса и ефективно валидиране на 
резултатите от почистването

 ▪ PLC-контролер (Siemens) с PROFINET за гъвкаво и 
високоефективно Етернет взаимодействие 

Модерна експлоатация и поддръжка на 
системата с отдалечено обслужване

Новоразработената Платформа за отдалечен достъп, 
позволява на нашите експерти временен и безопасен 
отдалечен достъп до Вашата почистваща система. 
Грешките и актуализациите на софтуера се отстраняват 
или инсталират директно онлайн

Вашите ползи

 ▪ Бърза и ясна идентификация на грешки и 
неизправности;

 ▪ Намаляване времето за престой; 
 ▪ Ниски разходи за поддръжка поради липсата на 

транспортни разходи;
 ▪ По-висока надеждност на процеса и 

производителност

Управление –  
лесно, сигурно, модерно

Интуитивен 
потребителски 
интерфейс

Безопасна и 
лесна работа с 
инсталацията

Мониторинг в реално 
време визуализиране 
на всички състояния 
на инсталацията
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EcoCcompact – Накратко

ИНСТАЛАЦИЯ И ПРОЦЕСИ*

 ▪ Еднокамерна почистваща инсталация за 
индустриално почистване на компоненти с 
въглеводороди и модифицирани алкохоли под 
пълен вакуум

 ▪ Вакуум-процес при почистване, дестилация, 
сушене, пълнене/изпразване, чрез инсталираната 
вакуумна технология, по-добро изсушаване, с 
възможност за междинно сушене на компоненти 
със сложна геометрия

 ▪ Многократен мониторинг на температурата и 
налягането, за по-голяма безопасност

 ▪ Оползотворяване на топлината
 ▪ Многоетапен процес на почистване
 ▪ Предварително обезмасляване с пара/ 

предварително напръскване с филтър
 ▪ Комбинирани почистващи процеси: впръскване 

под налягане, потапяне инжекционно измиване, 
ултразвуково почистване

 ▪ Вторият преливен резервоар може да се използва 
за почистване или консервиране, а като опция може 
да се добави и отделен, трети резервоар

 ▪ Честотни преливни помпи за оптимален поток на 
разтворителя в работната камера

 ▪ По избор - охлаждане с вода или въздух
 ▪ Оптимизиран размер на инсталацията за леснен 

достъп при поддръжка

РАБОТНА КАМЕРА*

 ▪ Вакуумна работна камера
 ▪ Въртяща се рамка за оптимално проникване 

на почистващия препарат при процесите на 
впръскване и потапяне. Въртене на компонентите 
(360°) около хоризонталната ос

 ▪ Фиксирано или автоматично затваряне на 
кошницата с адаптиран отвор на капака

 ▪ Завъртане и люлеене: честотно- контролирано 
завъртане осигурява точно позициониране на 
компонентите пред дюзите за отлично почистване и 
изсушаване

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРЕПАРАТА*

 ▪ Високоефективна, енергоспестяваща непрекъсната 
дестилация за регенериране на почистващото 
средство чрез индиректно нагряващо устройство, 
гарантиращо щадяща разтворителя дестилация

 ▪ Високоефективна и индивидуално адаптивна 
филтрация

 ▪ Двойна филтрация на целия поток, байпас 
филтрация

 ▪ Възможно е оборудване с филтърна торба или 
филтърна касета

 ▪ Автоматизирано отделяне на маслото за 
намаляване времето за престой

 ▪ Магнитни вложки
 ▪ Автоматично дозиране на консервиращия препарат
 ▪ Клапани  за вземане на проби от резервоарите
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Технически данни

РАЗМЕРИ НА ИНСТАЛАЦИЯТА
Ширина 4.000 mm

Дълбочин 1.600 mm

Височина 2.700 mm

Височина на зареждане 900 mm

РАЗМЕРИ НА КОШНИЦАТА
Дължина 530 mm

Ширина 320 mm

Макс. височина за Размер 1 = 200 mm, 
Размер 2 = 250 mm

ЗАРЕЖДАНЕ
Тегло на зареждане (max.) 80 kg

Капацитет ок. 12 зареждания/час

МОЩНОСТ
Електрическо свързване 3 x 400 V / 50 Hz

Общо потребление ок. 36 - 45 kW в зависимост 
от оборудването

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА
Измиване, изплакване, 
консервиране

50 – 80°C

ВМЕСТИМОСТ
Преливни резервоари всеки по ок.  280 l

Дестилатор 170 l

Капацитет на дестилатора oк. 70 l/h

Размер и тегло на зареждане*

Размер на работна камера 1
 ▪ 1 кошница 530 x 320 x 200 mm
 ▪ 1 кошница 480 x 320 x 200 mm
 ▪ 2 x кошници с адаптер
 ▪ 2 кошници 375 x 220 x 200 mm
 ▪ тегло на зареждане до 80 kg

Размер на работна камера 2
 ▪ 1 кошница 530 x 320 x 250 mm
 ▪ 1 кошница 480 x 320 x 250 mm
 ▪ 4 x кошници с адаптер
 ▪ тегло на зареждане до 80 kg 

 
* Списъкът включва всички  
варианти на оборудването, вкл.  
опционалните

Компетентност близо до Вас

Като световен лидер в технологиите, ние имаме производствени обекти в 
9 страни, където разполагаме със собствени лаборатории и тестови 
центрове. Академията Ecoclean предлага практически обучения, както в 
нашите офиси, така и на място при клиента. С експертен опит, обхващащ 
всички аспекти на индустриалното почистване и способността да 
осигуряваме бързо следпродажбено обслужване, ние работим в световен 
мащаб, като същевременно оставаме близо до нашите клиенти.



www.ecoclean-group.net
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Нашите локации по света

Frankfurt, Germany (Group Headquarter)

Monschau, Germany

Filderstadt, Germany

Rheineck, Switzerland (UCM)

Le Mans, France

Oslavany, Czech Republic

Warwick, UK

Shanghai, ChinaSouthfield, USA

Mexico City, Mexico

Pune, India

Chennai, India (Mhitraa)


