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ИНДУСТРИАЛНИ 

ПАТЕНТА

45+
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

В СВЕТА

50+
 ГОДИНИ НА 

ПАЗАРА 

70+
ПРОЕКТА НА

ГОДИНА

15.000L
ВМЕСТИМОСТ НА 
НАЙ-ГОЛЯМАТА 

ВАНА

28KHZ
HIGH POWER 
МОЩНОСТ

304/316
НЕРЪЖДАЕМА 

СТОМАНА 



UltraTecno Технология
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UltraTecno, най-ефикасното ултразвуково почистване
Нашите уникални цифрови и синхронизирани генератори и преобразуватели представляват най-ефективната 
кавитация на пазара. Те създават явлението микрочистене / взривяване, което е гаранция за най-добрите 
резултати, дори и при най-трудните задачи в индустриалното почистване.
Функциите на UltraTecno Green Label осигуряват до 45% редуциране на текущите разходи (електричество и 
почистващ препарат) в сравнение със стандартните ултразвукови почистващи машини. Това може да спести до 
120 000 евро за почистващ препарат в 1000- литров резервоар през целия му живот.
Концепцията ни за проектиране и производство е ориентирана към създаване на инсталации за ежедневна 
употреба в индустрията и при натоварен режим на работа. Използваме здрава и дебела неръждаема стомана (до 
55% по-дебела от конкурентни компании в бранша) и надеждни части за най-дълъг живот при екстремни условия.

Синхронизирани генератори създават 
най-големия резервоар на пазара.

Предимствата на UltraTecno Ултразвуково почистване
• Най-високо качество на почистване и постоянни резултати

• Най-доброто почистване на части със сложна геометрия, тъй като ултразвуковото почистване достига дори и до
най-труднодостъпните места като прорези и кухини

• Неабразивен метод на почистване, щади чувствителни повърхности.

• Редуцирани разходи за труд до 80% и разходи за почистващ препарат до 6 пъти.

• Екосъобразни, възможно най-ниско потребление на вода и ел. енергия

• Високи стандарти на безопасност на труда, операторите нямат директен контакт с почистващата химия

• Интуитивен touch screen, лесно управление

• Ниски нива на шум 78dB(A), съгласно нашия патент & изключителната ARF - технология
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Силният и равномерен ефект от нашата 28 kHz- 
технология ясно се вижда при тест за кавитация 
на алумуниево фолио

Най-добрите резултати

Безопасност на работното място

80% редуциране на разходите за труд

По-нисък разход на препарати

Най-ниските разходи на енергия

Лесно и интуитивно управление

Най-ниски нива на шум

Стабилна конструкция
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Приложения в индустрията

Повече от 50 години UltraTecno развива цялостни решения за индустриално почистване с ултразвук:
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ИНДУСТРИЯ ДЕТАЙЛИ / МАТЕРИАЛ ВИД НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Производство на пластмасови и 
каучукови изделия

Инжекционни форми, 
термоформовъчни форми, 

екструзионни форми

Изгоряла пластмаса / гума, боя, 
формовъчен агент, грес

Премахване на боя
Премахване на боя или ръжда, 
предварителна обработка на 

повърхността за ново покритие
Боя, масла, прах

Индустриални процеси на 
термичен трансфер или 

филтриране
Топлообменници и филтри Течности, филтрирани частици

Металообработка
Леярство, инструменти за 

щанцоване, инструменти за 
пресоване, екструдиращи форми

Масло, прах, остатъци от 
формоване, др. материали

Металорежеща промишленост Производство на високо прецизни 
компоненти

Машинно масло, метални стружки, 
прах, ръжда

Дървообработване Режещи инструменти и машинни 
части Изгоряла смола, ръжда

Морска поддръжка

Големи части на двигатели 
(глави на цилиндри, бутала, 

блокове на двигатели, колектори, 
турбокомпресори), филтри, 

топлообменници

Въглероден прах, масло, грес, 
ръжда

Минна промишленост Големи части на двигатели, 
транспортьори

Въглероден прах, масло, грес, 
ръжда

Самолетна индустрия Ротори, компоненти на двигатели Масло, прах, ръжда,
Замърсяващи частици

Ремонт на автомобили и камиони

Цилиндрични глави, бутала, блокове 
на двигатели, колектори EGR клапани, 

турбокомпресори,  каталитични 
преобразуватели / DPF, филтри, 

инжектори / карбуратори

Въглероден прах, изгоряло масло, 
грес

Поддръжка и ремонт 
Помпи, спирачни системи,

части за двигатели, 
турбокомпресори.

Боя, масло, грес, ръжда, прах

Поддръжка на железопътния 
транспорт

Влакови двигатели и механични 
компоненти

Въглероден прах, масло, грес, 
ръжда

Производство на електроенергия
Топлинни, електрически и 

слънчеви компоненти на централи, 
топлообменници, редуктори

Въглероден прах, масло, грес, 
ръжда

Печатна индустрия
Печатни ролки, анилоксови валове, 

лакиращи ролки, лепилни ролки, 
ролки за ситопечат

Мастило, прах, масло, лепило,
остатъци от хартия или плат

Производства Почистване на детайли преди 
опаковане и доставка Прах, масло, др. замърсявания

Хранително-вкусова 
промишленост

Тави за печене, части от 
производствени машини, филтри Масло, грес, отпадъци, обвивки

3d принтиране и проектиране Нови отпечатани части Използван материал

ИНДУСТРИЯ
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ACM и ICM серия

Ултразвукови вани с един резервоар за най-добрите резултати на почистване
Нашата серия ACM / ICM с един резервоар е проектирана да осигури най-ефективно ултразвуково почистване и 
най-ниска експлоатационна цена. Всички стандартни модели от серията притежават техническите предимства, 
които използваме и при големите си разработки

Дигитални и синхронизирани ултразвукови 
генератори 28 или 40 kHz осигуряват безупречно 
почистване, избягвайки поглъщане на вълните 
между компонентите.

ACM моделите включват пневматична или 
хидравлична повдигаща платформа за части (до 
2 т) по време на почистване. Това съществено 
увеличива ефективността на почистване, особено 
при тежки приложения или сложни компоненти.

Викококачествените преобразуватели са 
разположени по стените на ваната, за да осигурят 
100% почистваща ефективност и са заварени 
чрез специална адхезия, за да се избегне загубата 
на енергия, характерна при механичните връзки..

Ексклузивната и патентована ARF-Технология 
допринася за мощно почистване, запазвайки 
нивата на шум под 78dB (A).

Тройна изолация на ваната (вкл. капак с 
уплътнение), за да се избегне загуба на топлина 
и отделянето на емисии от изпаренията на 
препарата. 

*Всички ACM модели се предлагат и в изпълнение ICM, без повдигаща платформа

** Максимална товароносимост на ICM модел или ACM модел с платформа на най-ниска позиция
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Модел* Вместимост на ваната  
(lt)

Товароносимост на 
платформата

(kg) (6 Bar)
Платформа Максимална 

товароносимост** (kg)
Мощност Ултразвук 

(kW)
Мощност подгряване 

(kW) Вътрешни размери на ваната (mm) Размери на платформата (mm) Altura útil (mm) Dimensiones externas
con tapa superior abierta (mm) Separador de aceite LFS Tapa superior automática

ACM-100 113 50 Pneumatic 100 1 3,75 600 x 400 x 470 550 x 320 350 1070 x 720 x 1335 SI NO

ACM-200 200 75 Pneumatic 150 2 7,5 800 x 550 x 520 750 x 470 400 1270 x 875 x 1420 SI NO

ACM-350 403 250 Pneumatic 500 3 7,5 1000 x 650 x 600 950 x 525 450 1775 x 1030 x 1820 SI OPCIONAL

ACM-500 587 350 Pneumatic 700 4 11 1200 x 650 x 700 1150 x 525 550 1890 x 940 x 1830 SI OPCIONAL

ACM-750 840 500 Pneumatic 1.000 5 11 1400 x 800 x 750 1350 x 650 570 2100 x 1150 x 1950 SI OPCIONAL

ACM-1000 1.224 800 Pneumatic 1.600 7 18 1600 x 900 x 850 1550 x 750 650 2200 x 1430 x 2125 SI SI

ACM-2000 2.178 1.000 Hydraulic 2.000 9 27 1800 x 1100 x 1100 1750 x 950 900 2450 x 1600 x 2400 SI SI

ACM-3000 3.276 1.000 Hydraulic 2.000 12 27 2100 x 1300 x 1200 2050 x 1110 1000 2750 x 1800 x 3000 SI SI

ACM-4500 4.846 1.800 Hydraulic 3.600 15 36 2400 x 1590 x 1270 2350 x 1400 1020 3085 x 2150 x 3300 SI SI

ACM-5500 6.010 1.800 Hydraulic 3.600 18 45 2700 x 1590 x 1400 2650 x 1400 1150 3385 x 2150 x 3450 SI SI

ICM-8000 9.184 8.000 27 54 3200 x 2050 x 1400 1200 3520 x 2750 x 4350 SI SI

ICM-12000 13.260 15.000 36 72 4600 x 1950 x 1460 1260 6190 x 2890 x 4400 SI SI

Опции

• Филтрираща система

• Хибридно погряване   

• Кошничка за дребни детайли

• Отвеждане на парата

• Автоматично допълване с вода 
• Автоматично отваряне на
капака 

• Автоматично дозиране
на почистващ концентрат

• Колекторна вана при разлив 
• Специални кошници за
детайли

• Ethernet връзка към PLC

Почистващ процес
1. Резервоарът се напълва с вода и почистващ препарат (обикновено концентрацията е между 5 и 15%). Загрява 
се на 60-90C°.

2.Частите се поставят на платформата (при ACM моделите) или в кошница (при ICM моделите) и се потапят във 
ваната с почистващия разтвор.  

3.Силният и равномерен ефект от нашата 28 kHz- технология ясно се вижда при тест за кавитация на алумуниево 
фолио 

4. Частите се изваждат от разтвора, при нужда се изплакват и подсушават. 
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За да постигнете най-добри резултати, детайлите трябва да се отдалечени един от друг, както и от стените на ваната на поне 100 mm. 

Маслен сепаратор за бързо и лесно отделяне 
на маслата от ваната, с циркулационна помпа.

Цветен Touch Screen с меню на няколко езика 
и лесен интерфейс, позволяващ управление 
на всички параметри. 

Стабилна конструкция от устойчива 
неръждаема стомана- с 50% повече дебелина 
на стената, за дълъг живот на оборудването. 

Енергийно ефективен клас, благодарение 
на еко режим, програмируемо подгряване и 
наблюдение над консумацията на енергия. 

Модел* Вместимост на ваната  
(lt)

Товароносимост на 
платформата

(kg) (6 Bar)
Платформа Максимална 

товароносимост** (kg)
Мощност Ултразвук 

(kW)
Мощност подгряване 

(kW)
Вътрешни размери на ваната

(mm) Размери на платформата (mm) Полезна височина (mm) Външни размери при отворен 
капак (mm) Маслен сепаратор LFS Автоматично отваряне на 

капака

ACM-100 113 50 Pneumatic 100 1 3,75 600 x 400 x 470 550 x 320 350 1070 x 720 x 1335 SI NO

ACM-200 200 75 Pneumatic 150 2 7,5 800 x 550 x 520 750 x 470 400 1270 x 875 x 1420 SI NO

ACM-350 403 250 Pneumatic 500 3 7,5 1000 x 650 x 600 950 x 525 450 1775 x 1030 x 1820 SI OPCIONAL

ACM-500 587 350 Pneumatic 700 4 11 1200 x 650 x 700 1150 x 525 550 1890 x 940 x 1830 SI OPCIONAL

ACM-750 840 500 Pneumatic 1.000 5 11 1400 x 800 x 750 1350 x 650 570 2100 x 1150 x 1950 SI OPCIONAL

ACM-1000 1.224 800 Pneumatic 1.600 7 18 1600 x 900 x 850 1550 x 750 650 2200 x 1430 x 2125 SI SI

ACM-2000 2.178 1.000 Hydraulic 2.000 9 27 1800 x 1100 x 1100 1750 x 950 900 2450 x 1600 x 2400 SI SI

ACM-3000 3.276 1.000 Hydraulic 2.000 12 27 2100 x 1300 x 1200 2050 x 1110 1000 2750 x 1800 x 3000 SI SI

ACM-4500 4.846 1.800 Hydraulic 3.600 15 36 2400 x 1590 x 1270 2350 x 1400 1020 3085 x 2150 x 3300 SI SI

ACM-5500 6.010 1.800 Hydraulic 3.600 18 45 2700 x 1590 x 1400 2650 x 1400 1150 3385 x 2150 x 3450 SI SI

ICM-8000 9.184 8.000 27 54 3200 x 2050 x 1400 1200 3520 x 2750 x 4350 SI SI

ICM-12000 13.260 15.000 36 72 4600 x 1950 x 1460 1260 6190 x 2890 x 4400 SI SI



UltraTecno предлага пълна гама технически решения за система от последователни вани по индивидуална поръчка. 
Всяка линия се конфигурира според желаните от клиента стъпки на почистване, изплакване и изсушаване. 

Гъвкави, надеждни и стабилни вани, започващи от 100 литра вместимост и достигащи до 15 000 литра капацитет 
на всеки отделен резервоар. 

Системите от последователни вани позволяват лесно преместване на частите чрез кран, автоматично подаващо 
устройство или чрез робот. Специално изработени кошници позволяват пълна интеграция с процесите на 
поддръжка и почистване. 

Последователните вани са подходящи за клиенти, търсещи високи резултати и постоянно качество на процеса. 

Системи с последователни вани

Ултразвукови генератори и 
контролно табло
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ИЗПЛАКВАНЕ С ВОДА

Изплакването е толкова важно, колкото 
и почистването, тъй като се премахват 
остатъците от почистващия агент. Водата 
в изплакващия резервоар трябва да се 
поддържа чиста, затова се препоръчва 
филтър с активен въглен. 

УЛТРАЗВУКОВО ПОЧИСТВАНЕ

Мощната кавитация премахва 
замърсяванията от частите. Почистващият 
разтвор се състои от вода и концентрат

(5-15%). Разтворът може да се загрее до 90ºC.

1 2

7” Touch Screen

ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЛАКВАНЕ

Допълнителни резервоари за изплакване 
могат да се добавят според специфичните 
изисквания за чистота. За най-добри 
резултати се препоръчва за финалното 
изплакване да се използва деминализирана 
вода.  
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Допълнителното опционално оборудване от UltraTechno допринася максимално 
за постигане на изискванията за чистота на клиента. 
• Пневматична или хидравлична платформа за вдигане
на частите повишава ефективността на почистането. 

• Касетъчен или ръкавен филтър на ултразвуковата вана 

• Автоматично допълване с вода

• Автоматично дозиране на концентрат

• Отделен резервоар за смесване (подготовка) на
 почистващия разтвор

• Автоматично отделяне на маслата

• Изплакващ резервоар с функция за изпръскване

• Филтри с активен въглен в последния изплакващ
 резервоар

• Спринклерна система за изпръскване на детайлите по 
време на изваждането им

• Устройство за обратна осмоза в последния изплакващ 
резервоар за деминерализация на водата

• Обезопасяване на системата за товарене

• Специално изработени кошници за детайлите

• Отвеждане на парата

• Ръчен или автоматичен конвейер за придвижване на 
детайлите 

• Ултразвуково оборудване на изплакващата вана, за 
специални приложения

Автоматични системи за зареждане
Автоматизираната система може да бъде 
напълно интегрирана в съществуващата 
линия и допринася за редуциране на 
времевите цикли. Нашият инженерен екип 
може да проектира оптимално движението 
на детайлите, съгласно техните габарити и 
дневен капацитет. 

Зареждането на тежки компоненти става 
с помощта на кран, робот или специално 
проектиран повдигащ модул. Кошниците за 
детайли по индивидуална поръчка са ключов 
фактор за ефективното манипулиране на 
частите. UltraTecno може да изработи всичко 
това по индивидуална спецификация на 
клиента. 
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ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ

Добавки за пасивация към ваната ще 
защитят вашите части и детайли от корозия. В 
зависимост от материала и спецификацията 
ние можем да предложим пълна гама 
продукти за защита.
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СУШЕНЕ

Обдухването с горещ въздух бързо подсушава 
почистените детайли и може да се продължи 
с последващата им обработка. Подходящата 
изолация гарантира ниска консумация на 
енергия. 
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ПОЧИСТВАНЕ С УЛТРАЗВУК 

Ролката се потапя частично във ваната и се фиксира 
на позицията. 

Резервоарът е оборудван така, че да се адаптира 
спрямо различните дължини на печатарските ролки. 

Специален механизъм върти ролката прецизно.

Температурата на почистване е 60-70C°.

Ролките могат да бъдат изплакнати с воден пистолет 
над почистващата вана, така че да не се пренасят 
замърсяванията и препарата в изплакващата вана. 

ИЗПЛАКВАНЕ

Изплакването с деминерализирана вода премахва 
всички остатъци. 

Ролката се върти в изплакващия резервоар от 
прецизен механизъм. 

Изплакването с деминарализирана вода се 
осъществява чрез модула за обратна осмоза, който 
може да бъде закупен като опционално оборудване и 
се управлява от командното табло. 

СУШЕНЕ

След изплакване, операторът може да подсуши 
ролката чрез обдухване с въздух.   

Ултразвуково почистване в печатарската индустрия
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1 2

3

Това оборудване е специално разработено за почистване на печатарски ролки, анилоксови валове, цилиндри. 

По време на почистване се взима предвид деликатната повърхност на ролките. 

Затова и ултразвуковото почистване се препоръчва за този вид приложения. Кавитационните балончета, 
създадени от ултразвука нежно премахват замърсяванията от повърхността на ролките, избягвайки тяхното 
увреждане. Времето на почистване отнема от 10 до 45 минути в зависимост от вида на ролката и печатащото 
средство. 

UltraTecno предлага специална серия почистващи препарати, тествани и изпитани в множество индустрии през 
годините. 

Когато се използват заедно с ваните на UltraTecno, тези почистващи продукти осигуряват отлични крайни резултати 
и дълъг живот на разтвора, дори при работни температури до 90ºC. Водно-базираните формули са адаптирани 
спрямо всички изисквания за екология и безопасност.

Продуктова гама препарати за почистване

АРТИКУЛ СЪВМЕСТИМ 
МАТЕРИАЛ  ТИП ПРОДУКТ  

%
във 

вода

темп.
на 

почистване

АЛКАЛЕН

PDU-50 
Алуминиеви и цветни 

сплави 
Стандартен 

обезмаслител
3 - 5% 40° - 70°

PDU-200
Алуминиеви и цветни 

сплави
Стандартен 

обезмаслител
3 - 5% 70° - 80°

PDU-39
Стомана, неръждаема

стомана, чугун 
Силен чистител 3 - 10% 40° - 80°

PDU-45
Стомана, неръждаема 

стомана, чугун
Стандартен 

обезмаслител
5-15% 70° - 90°

КИСЕЛИНЕН

PDU-MK
Стомана, неръждаема 

стомана, алуминий, мед
Силен чистител 1-5% 40° - 80°

PDU- FS
Стомана, неръждаема 

стомана, чугун
Стандартен чистител 3-5% 40° - 80°

СВАЛЯНЕ 
НА БОЯ

PDU-GMS
Стомана, неръждаема 

стомана, чугун
Стандартен обезмаслител 0,5-2% 40° - 80°

PDU-501-502
Стомана, неръждаема 

стомана, чугун
Силен чистител 50%-50% 60° - 80°

PDU-AL
Алуминиеви и цветни 

сплави
Стандартен обезмаслител 15-100% 60° - 80°

PDU-MDR Дърво Силен чистител 0,5-2% 

РАЗТВОРИТЕЛ PDU-CC  Стандартен чистител 15-100% 40° - 70°

ДРУГИ

PDU-201
Алуминиеви и цветни 

сплави
Ремонт на двигатели 0,5-2% 70° - 80°

PDU-202
Алуминиеви и цветни 

сплави
Ремонт на двигатели 0,5-2% 70° - 80°

ПАСИВАТОР Стомана, чугун
Временна защита от 

корозия
2-5% 

на околната
среда

ЗА ОТБЛЪСКВАНЕ

НА ВОДАТА
Стомана, неръждаема 

стомана, чугун

Отблъскване на вода и 
консервация на маслена 

основа
100% 

на околната
среда

PDU-45A
Стомана, неръждаема 

стомана, чугун
Адитив за PDU-45 за 

усилване на кавитацията
0,5-1,5% 70° - 90°

ПРОТИВ КОТЛЕН 
КАМЪК

40° - 80°

АКТИВЕН ВЪГЛЕН
За изплакващият 

резервоар
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UltraTecno КЛИЕНТИ по света

ACM-1000N
България

ICM-7500
Холандия

3S-ICM-7500
Мексико

AUT-UL-08 
Испания

ACM-3000E
Сингапур

ACM-5000E & ACM-1000E 
Холандия

2S-ICM-500
Китай

ACM-5000E
Индонезия

3S-ICM-1500 
Германия

2S-ICM-500
Франция

 ICM-11600 
Катар

ACM-650E 
Австралия
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