
Универсалното решение 
за почистване на детайли  
препарати на водна основа
EcoCwave
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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.

С иновативната си гама от индивидуално 
персонализирани системи за почистване, Ecoclean 
отговаря на най-високите изисквания за чистота във 
всички отрасли – независимо дали ще се почистват 
дребни детайли в насипно състояние, прецизни 
компоненти, разположени по определен начин или пък 
големи части от метал, пластмаса или керамика.

Чрез комбиниране на различни методи на почистване 
и сушене се постига желаното качество, спрямо 
Вашата спецификация за чистота и производителност. 
Отчитайки всяка стъпка от процеса – подходяща 
химия, метод на почистване, правилна конфигурация 
и техника за измерване, Ecoclean предлага 
индивидуални решения, ориентирани към бъдещето.

 

Иновативни технологии, непрекъснато развитие, 
ориентирана към клиентите политика, както и глобална 
сервизна мрежа отличават Ecoclean и нашите системи за 
почистване. Добре разработената и гъвкава 
конструкция на инсталацията, както и влагането на 
висококачествени компоненти, гарантират високо ниво 
и надеждност на процесите във Вашето производство.

Най-разпространените начини за почистване на 
компоненти и повърхности са чрез алкални, неутрални и 
киселинни почистващи средства. EcoCwave 
представлява нова универсална технология за 
почистване на детайли с химия на водна основа. Със 
своя широки спектър на приложения, възможностите за 
индивидуално конфигуриране и минимално изискване за 
пространство, се постига намаляване на разходите за 
единица продукция и се гарантира постоянното 
качество. EcoCwave ще повиши значително Вашата 
конкурентоспособност и процеса по създаване на 
добавена стойност.

Почистване на части и детайли като 
процес с добавена стойност

Универсалното решение при 
почистването с препарати на 
водна основа EcoCwave е високоефективна инсталация за 

индустриално почистване на детайли чрез изпръскване 
и наводняване на работната камера, работеща под 
пълен вакуум. Тя може да бъде конфигурирана с две 
или три независими степени на почистване. Специално 
разработените за фино почистване вертикални 
цилиндрични резервоари осигуряват оптимална 
поддръжка на почистващата течност, гъвкавост и 
по-добро качество на процеса. 

Клиентите могат да избират между два резмера на 
работната камера и по този начин да напаснат 
оптимално зареждането на детайлите. Това допринася 
за намаляване на разходите за единица продукт до 
минимум. За Вашата машина EcoCwave, Ecoclean 
предлага множество опции за индивидуално 
конфигуриране според Вашите изисквания.

Оптимизирана поддръжка на препарата: 
вертикалните, цилиндрични резервоари 
предотвратяват задържането на 
замърсявания, за разлика от 
правоъгълните резервоари; пълна 
филтрация и регенериране на 
почистващата течност

Иновативна технология на минимално 
пространство: само 5,5 кв.м (машина с 2 
резервоара)

30% по-ниски разходи за единица 
продукция: чрез оптимизация на 
разположението на детайлите при 
зареждане на работната камера

Широк спектър на приложение:
за различни операции при химичното 
почистване на детайли и обработката 
на повърхности чрез възможността 
за конфигуриране на два или три 
резервоара 

Интуитивно управление: модерем HMI-
контролен панел за наблюдение в реално 
време на състоянието на инсталацията, 
диагностика на грешките и известия за 
сервизните интервали

Множество възможности за 
конфигурация: базисни опции, фино 
почистване, мониторинг на машината, 
регенериране на препарата, решения за 
автоматизация

100% изсушаване: чрез горещ въздух и 
вакуум

EcoCwave – универсално 
приложение, минимални 
разходи за единица продукт, 
постоянно качество
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Лесно и безопасно управление

Ползите за Вас
ЕФЕКТИВНОСТ

 ▪ Вертикални, цилиндрични преливни 
резервоари с торосферични дъна издържащи 
на променящото се налягане при пълнене 
и изпразване, както и за предотвратяване 
задържането на замърсявания 

 ▪ Целенасочено позициониране на детайлите 
пред дюзите за прецизно почистване и 
изсушаване при части със сложна геометрия

 ▪ Непрекъснато пречистване на мищия 
разтвор

 ▪ Мощни помпи осигуряват турболентно 
движение на препарата и оптимално 
почистване на стружки

 ▪ Честотно регулираното наводняване на 
камерата позволява използването на силни 
препарти за потапяне, както и контолирано 
наводняване при чувствителни детайли

 ▪ Безопасност и наблюдение на машината 
благодарение на HMI-контролния панел за 
мониторинг в реално време на състоянието 
на системата, диагностика на грешките и 
известия за сервизни интервали

ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ

 ▪ Съобразена с инвестиционните възможности, 
индивидуална конфигурация чрез оптимално 
оборудване на машината

 ▪ Намаляване на разходите за единица 
продукция чрез оптимален капацитет на 
зарежданията 

 ▪ Компактен дизайн на минимално 
пространство

 ▪ Честотно регулирани помпи оригуряват 
ефективно пълнене и изпразване на 
машината

 ▪ Aquaclean-System (изпарител) за 
оползотворяване на топлината и намаляване 
потреблението на вода

 ▪ По-дълго изпозлване на почистващия 
разтвор, благодарение на интегрирания 
маслен сепаратор

 ▪ Висококачествена излолация за намаляване 
загубата на топлина

Новоразработеният контролен панел Ви осигурява 
пълна визуализация на различни параметри. 
Интуитивният потребителски интерфейс позволява 
лесно и безопасно управление. Интегрираното 
набюдение в реално време ясно визуализира всички 
състояния на системата. 

 ▪ 50 програми за почистване, лесно и индивидуално 
програмиране

 ▪ Лесно разбираеми бутони
 ▪ Интегрираната визуализация на частите позволява 

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

 ▪ Лесна и бърза диагностика на грешките
 ▪ Визуализация на сервизна информация 
 ▪ Технически и графичен преглед на всички 

състояния на системата директно на HMI-
контролния панел

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

 ▪ PLC-контролер (Siemens) с PROFINET за 
високоефективност и гъвкавост при Етернет-
свързване

 ▪ Опционална цялостна визуализация с разширена 
графика на процесите

Ecoclean се ангажира с ефективното и внимателно използване на ресурсите. 

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

нашите почистващи инсталации ще намалят устойчиво разходите  

Ви за производство, материали и единица продукт.
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Инсталация и процеси*

 ▪ Еднокамерна почистваща инсталация за 
индустриално почистване на компоненти с 
препарати на водна основа 

 ▪ Две или три степени на почистване - за процесите 
по измиване и изплакване

 ▪ Комбиниращи методи на почистване: спрей-
почистване, потапяне, инжекционно впръскване, 
почистване с ултразвук 

 ▪ Вертикални, цилиндрични резервоари
 ▪ Честотно регулирани преливни помпи позволяват 

индивидуално настройване на почистващия процес
 ▪ Оптимално пречистване на препарата, за минимален 

престой на машината
 ▪ Компонентите, влизащи в контакт с препарата, са 

изработени от неръждаема стомана
 ▪ Атрактивен дизайн с интегрирана подова вана
 ▪ PLC-контролер (Siemens) с PROFINET, HMI-

контролен панел, 50 програми за почистване, 
отдалечена диагностика

 ▪ Множество възможности за автоматизация

Работна камера *

 ▪ Вакуумна работна камера с наблюдателно стъкло и 
осветление

 ▪ Въртяща се рамка, позволяваща отлично 
проникване на почистващия препарат по време на 
измиване и наводняване на камерата, въртене на 
кошницата (360 °) около хоризонталната ос

 ▪ Автоматично затваряне на кошницата
 ▪ Избор от два рамера на работната камера за гъвкаво 

позициониране на детайлите при зареждане
 ▪ Завъртане и люлеене: честотно-контролирано 

завъртане позволява точно позициониране на 

EcoCwave – накратко
компонентите пред дюзите за отлично почистване и 
изсушаване

 ▪ Електрополирана работна камера и въртяща се 
рамка 

Сушене *

 ▪ Сушене с филтриран горещ въздух
 ▪ Водоустойчиво вакуумно сушене 300 m3/h
 ▪ Възможност за междинно сушене на компоненти  

със сложна геометрия 

Регенериране на почистващия препарат *

 ▪ Комбиниран филтърен корпус на всеки преливен 
резервоар, бърза и лесна смяна на филтрите

 ▪ Възможно оборудване с филтърна торба или 
филтърна касета

 ▪ Пълна филтрация на потока при всички процеси на 
пълнене и изпразване

 ▪ Датчик за следене на налягането във филтъра
 ▪ Непрекъсната байпас филтрация
 ▪ Интегриран маслен сепаратор за пречистване на 

почистващия препарат
 ▪ Aquaclean-System за пречистване на водата в 

изплакващия резервоар 
 ▪ Обезсоляване на водата в изплакващия резервоар
 ▪ Автоматично дозиране на почистващия препарат
 ▪ Магнитни вложки
 ▪ Клапани за вземане на проби от резервоарите 

 
* Изброеното обхваща всички възможности за 
конфигурация, вкл. опционалните

Технически данни Инсталация с 
2 резервоара

Инсталация с 
2 резервоара

Инсталация с 
3 резервоара

Инсталация с 
3 резервоара

РАЗМЕРИ НА ИНСТАЛАЦИЯТА 650 mm  
Работна 
камера

750 mm  
Работна 
камера

650 mm  
Работна 
камера

750 mm  
Работна 
камера

Дължина 2,750 mm 2,750 mm 3,450 mm 3,450 mm

Широчина 2,000 mm 2,000 mm 2,000 mm 2,000 mm

Височина 2,600 mm 2,600 mm 2,600 mm 2,600 mm

Необходима площ (без зареждане) 5.5 m² 5.5 m² 6.9 m² 6.9 m²

Височина на зареждане ок. 860 mm 860 mm 860 mm 860 mm

РАЗМЕРИ НА КОШНИЦАТА (MAX.)
Дължина 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm

Ширина 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm

Височина 300 mm 400 mm 300 mm 400 mm

ЗАРЕЖДАНЕ
Тегло на зареждане (max.) 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Капацитет 7 – 11 
зареждания/ч.

6 – 11 
зареждания/ч.

6 – 9 
зареждания/ч.

5 – 8 
зареждания/ч.

ЗАХРАНВАНЕ
ЗАХРАНВАНЕ Общо потребление ок. 56 – 75 kW според конфигурацията

Електрическо свързване 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА
Измиване, изплакване, 
консервиране

45° – 80 °C 45° – 80 °C 45° – 80 °C 45° – 80 °C

Примерна схема на EcoCwave (инсталация с 3 резервоара с Aquaclean)

Работна камера
  Преливни резервоари
Маслен сепаратор
Aquaclean изпарител в 
изплакващия резервоар
Оползотворяване на 
топлината
Уловител на маслени пари
  Помпи и филтри
Сушене с горещ въздух 
Вакуумно сушене
Вземане на проби с мембранен 
филтър
Наблюдение на разтворите 
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Нашите локации по света
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www.ecoclean-group.net


