
Ново измерение в технологиите 
на почистване с разтворители

EcoCcore®
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Производителите на механично обработени детайли и 

компоненти са изправени пред все по-високи критерии за 

прецизност и чистота на произвежданите изделия. 

Ecoclean е глобалният лидер в миещите инсталации, който  

доставящ иновативни решения, постигащи дори най-високите 

изисквания за техническа чистота. 

Почистването на детайли като 
процес с добавена стойност
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Ключовото предимство се крие в оптимално 
адаптираните технологични процеси, които са 
съобразени с нуждата на клиента. Ние доставяме 
ефективни решения за почистване на малки и големи 
компоненти от метал, пластмаса, стъкло или керамика 
- незавизимо от количеството. Чрез комбинирането 
на различни методи на пръскане, потапяне и сушене, 
може да се постигне всяко ниво на техническа 
чистота в металообработващата, автомобилната и 
авиационната индустрия. Това гарантира оптимални 
резултати, изцяло съобразени с Вашите изисквания.

Изключителната технология и производителност, 
непрекъснатото развитие, както и уменията за 
планиране и консултиране са отличителни за Eco-
clean. Перфектно разработената концепция и 
висококачественото оборудване на инсталациите 
налагат нови стандарти в индустриалното почистване. 
Това гарантира изключително качество и висока 

ефективност, както и спазване на всички действащи 
директиви за безопасност на работното място и 
опазване на околната среда.

Инсталацията EcoCcore е специално разработена да 
покрива всички изисквания на почистването с 
разтворители. Тя Ви предлага максимална гъвкавост и 
висока производителност с оглед на капацитет и обем, 
като по този начин гарантира оптимална ефективност 
на разходите.

Безопасност и ефективност са решаващите 
фактори за успешното индустриално 
почистване на компоненти.

Изключително лесна поддръжка: 
иновативна, модулна конструкция за 
улеснен достъп за сервизиране

Подобрена адаптивност:  
за работа както с въглеводороди, така и с 
модифицирани алкохоли, в зависимост от 
производствените условия.

Оптимизирана технология:  
за по-добро почистване на детайлите

Увеличен капацитет на зареждане: 
повишава производителността и 
намалява разходите за единица продукт.

Гъвкавост:  
максимална производителност 
благодарение на различните 
възможности за зареждане на работната 
камера, комбиниран филтърен корпус и 
консервация.

Интуитивно управление: нов HMI-панел 
за наблюдение на процесите в реално 
време, благодарение на интегрираната 
визуализация

EcoCcore е миеща инсталация от 
най-висок клас, с лесно управление и 
иновативен дизайн.
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Ecoclean се стреми към ефективно и внимателно използване на ресурси. Чрез 

непрекъснато регенериране на препарата, оползотворяване на топлината, както 

и ниският разход на разтворител, нашите енергоефективни инсталации трайно 

намаляват Вашите производствени разходи и разходите за единица продукт. 

Същевременно получавате най-високо качество и компетентност.

ЕФЕКТИВНОСТ

 ▪ Екологична и енергийно ефективна 
технология

 ▪ 100 % нагряване на резервоарите чрез 
оползотворяване на топлината и дестилация

 ▪ Непрекъснато регенериране на разтворителя
 ▪ Автоматично отделяне на уловеното масло 

във външен съд; ефективно отделяне на 
разтворителя от маслото; възможност за 
рециклиране на скъпите специални масла, за 
повторна употреба

 ▪ Лесна поддръжка
 ▪ Отличен почистващ ефект 

БЕЗОПАСНОСТ

 ▪ Концепция за сигурност и безопасност с 
вакуумна техника, съгласно ATEX-Стандарта

 ▪ Лесно и безопасно управление (HMI)
 ▪ Надеждната помпена система провежда 

безопасно малки частици с диаметър 
до 19 mm, както и осигурява оптимално 
впръскване на разтворител в миещата 
камера

 ▪ Лесна поддръжка на инсталацията
 ▪ Намалено ниво на шум

ГЪВКАВОСТ

 ▪ Съвместимост за работа с разтворители 
(въглеводороди, модифицирани алкохоли и 
полярни разтворители) без необходимост от 
надграждане

 ▪ 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 в отделен модул

 ▪ 4-етапен процес на почистване

ОРИЕНТИРАНА КЪМ БЪДЕЩЕТО 
ТЕХНОЛОГИЯ

 ▪ Иновативен дизайн
 ▪ Модерна, модулна конструкция
 ▪ Интуитивно управление

Ползите за Вас
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Изцяло новият контролен панел на EcoCcore позволява 
наблюдение на всички параметри. Лесното и 
интуитивно управление гарантира максимална 
ефективност и безопасност.

 ▪ Лесно разбираеми бутони
 ▪ Частичната визуализация на процесите позволява 

непрекъснато наблюдение и оптимизира 
поддръжката на машината

 ▪ Възможност за добавяне на пълна визуализация 
за цялостно проследяване на процесите във всеки 
етап чрез ясно графично изобразяване

 ▪ Автоматично регулиране на налягането и 
температурата, за по-лесно, безопасно и сигурно 
управление на почистващият процес

 ▪ SPS-управление (Siemens) с PROFINET за гъвкаво и 
високоефективно Етернет взаимодействие

Лесно и 
безопасно 
управление



6

Размер и тегло на зареждане

 ▪ Различни възможности за зареждане на: 
1 кошница 670 x 480 x 400 mm или 
4 кошници 480 x 320 x 200 mm

 ▪ Тегло на зареждане 200 kg

Регенериране на разтворителя

 ▪ Ефективна, непрекъсната дестилация за 
регенериране на почистващия препарат

 ▪ Високоефективна и индивидуално регулирана 
филтрация

 ▪ Автоматизирано отделяне на маслото за 
намаляване времето за престой

Контролен панел

 ▪ Индустриален Siemens-контролен панел с  
високорезолюционен 7-инчов цветен дисплей и тъч 
скрийн за лесно и бързо управление 

Изцяло затворена конструкция

 ▪ Отваряща се горна част за оптимален достъп при 
поддръжка 

 ▪ Намалени нива на шум
 ▪ Затворената конструкция предотвратява 

замърсяването на вътрешната част на 
инсталацията 

Копрус на инсталацията

 ▪ Модерен дизайн
 ▪ Предпазно стъкло
 ▪ Окачените врати осигуряват лесен достъп  

при поддръжката на инсталацията

EcoCcore – Накратко

Технически данни

РАЗМЕРИ НА ИНСТАЛАЦИЯТА
Ширина 4.663 mm

Дълбочина 1.938 mm

Височина 2.821 mm

Височина на зареждане 850 mm

РАЗМЕРИ НА КОШНИЦАТА
Дължина 670 mm

Ширина 480 mm

Височина max. 400 mm

Тегло на зареждане max. 200 kg

Капацитет в зависимост 
от работния процес и 
времето за измиване 

ок. 8 – 10 
зареждания / ч

МОЩНОСТ
Електрическо свързване 3 x 400 V  /  50 Hz

ОБЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ
В зависимост от оборудването 53 kW

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА
Измиване, изплакване, 
консервиране 

55 – 85 °C 
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EcoCcore – максимална гъвкавост и 
висока производителност при оптимална 
ефективност на разходите.
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Нашите локации по света

Center of Competence Monschau, Germany

Center of Competence Filderstadt, Germany

Rheineck, Switzerland (UCM)

Le Mans, France 

Oslavany, Czech Republic

Alcester, UK

Shanghai, ChinaSouthfield, USA

Querétaro, Mexico

Pune, India

Chennai, India (Mhitraa)

Group Headquarter, Frankfurt, Germany  

www.ecoclean-group.net


