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Narůstající nároky na čistotu dílů při jejich výrobě vyžadují flexibilní ener-

geticky nenáročné zařízení s optimalizovanými náklady na pořízení i provoz.

Ecoclean splňuje svým novým, individuálně konfigurovatel-
ným čisticím systémem na vodní bázi odpovídající náročné 
kvalitativní požadavky – bez ohledu na to, jedná-li se o 
čištění dílů volně ložených v koši při masové produkci, 
precizních náročných dílů nebo velkých komponentů z oceli, 
plastu nebo keramiky.

Kombinací různých čisticích a sušicích postupů je možné 
splnit široké spektrum požadavků na čistotu i výkon 
zařízení při praní dílů nejrůznějšího typu. Řešení, která 
nabízí Ecoclean, jsou specifická podle požadavku zákazní-
ka a zaměřují se na celý procesní řetěz od chemie, přes 
proces, vhodné zařízení až po měření a sledování 
navrženého procesu.

Ecoclean a jeho systémy čištění nabízí inovativní technologie, 
neustálý vývoj, odborné poradenství orientované na konkrét-
ní potřeby zákazníka a samozřejmě také komplexní a 
vyškolenou servisní síť. Promyšlená flexibilní řešení a 
použití nejkvalitnějších komponentů je pro zákazníka 
garancí vysoké dostupnosti a procesní  polehlivosti zařízení.

Využití alkalických, neutrálních nebo kyselých čisticích médií 
patří k typickým procesům při průmyslovém čištění dílů a při 
povrchových úpravách dílů. Zařízení EcoCwave je navrženo 
jako všestranné zařízení pro čištění dílů na vodní bázi. Jeho 
velkou konkurenční výhodou je universálnost, celá řada 
dalších opcí a možností dle požadavku zákazníka a konkrét-
ního procesu, malé kompaktní rozměry a stabilní kvalita 
procesu mytí.

Čištění dílů jako
plnohodnotný proces

Všestranný talent  
pro čištění dílů  
roztoky na bázi vody

Zařízení EcoCwave je výkonné postřikové záplavové 
zařízení s vakuově těsnou pracovní komorou. Může být 
vybaveno volitelně dvěma, nebo třemi nezávislými pracími 
stupni. Použití stojících válcových záplavových tanků, které 
byly vyvinuty se zvláštním zřetelem na nejjemnější čištění, 
je zárukou optimalizovaného proudění pracího média, 
vysoké flexibility a procesní spolehlivosti.

Volbou dvou různých velikostí pracovní komory je možná 
individuální definice různých velikostí dávky. Tím je možné 
snížení nákladů na vypraný kus. Pro zařízení EcoCwave 
nabízí Ecoclean široké spektrum přídavných zařízení a opcí, 
které mohou být přizpůsobeny konkrétním požadavkům 
zákazníka a procesu.

Optimalizované proudění čistícího média: 
stojící válcové záplavové tanky zamezují ve 
srovnání se čtvercovými tanky tvorbě 
usazenin, nabízí zlepšenou filtraci celého 
průtoku a přípravu čisticího média

Inovativní technika zařízení při 
minimalizovaných rozměrech: plocha pouze 
5,5 čtverečních metrů (dvou tankové 
zařízení)

Redukce nákladů na vypraný kus až 30 %: 
díky větším možnostem v optimalizaci 
velikosti dávky

Universální možnost použití: pro nejrůznější 
typy produkce v čištění dílů mokrou cestou 
díky konceptu dvou nebo tří stupňového 
čištění

Intuitivní ovládání / obsluha stroje: moderní 
ovládací panel HMI pro sledování stavu 
celého zařízení v reálném čase, pro diagnózy 
případných poruch nebo zobrazení 
servisních intervalů

Široká škála volitelných opcí: základní, pro 
velmi jemné čištění, pro kontrolu zařízení, 
pro přípravu média, pro automatizaci

100 % sušení: díky horkovzdušnému sušení 
a vakuovému sušení

EcoCwave – Inovativní technika zařízení 
při minimalizovaných rozměrech
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Jednoduché a spolehlivé ovládání

Vaše výhody
EFEKTIVITA PROCESU ČIŠTĚNÍ

 ▪ Stojící válcové záplavové tanky se speciálním 
dnem jsou optimální pro výkyvy tlaku při plnění 
nebo vyprazdňování a zamezují usazování ne- 
čistot

 ▪ Přesné umístění dílů v koši před tryskami pro 
cílené mytí a sušení dílů nejrůznějších složitých 
tvarů

 ▪ Optimalizované proudění média pro snížení 
tvorby pěny

 ▪ Výkonná postřiková záplavová čerpadla jsou 
zárukou vysoké turbulence média a tím efek-
tivního oplachu zbytků po obrábění

 ▪ Díky frekvenčně řízenému zaplavení je možné 
využití různých výkonných odmašťovadel a také 
kontrolované zaplavení komory u jemných a 
citlivých dílů

 ▪ Stabilita procesu a informace o stavu zařízení 
díky modernímu ovládacímu panelu HMI 
umožňujícímu sledování stavu celého zařízení 
v reálném čase, diagnózu případných poruch 
nebo zobrazení servisních intervalů

EFEKTIVITA NÁKLADŮ

 ▪ Optimalizace investice díky možnosti přizpůso-
bit vybavení zařízení přesně podle požadavků 
zákazníka

 ▪ Možnost volby velikosti dávky pro redukci 
nákladů na vypraný kus

 ▪ Kompaktní rozměr zařízení s minimálním půdo-
rysem základny

 ▪ Energeticky optimalizovaný proces plnění a vy-
pouštění díky frekvenčně řízeným čerpadlům

 ▪ Systém Aquacleanu (odpaření) pro zpětné získání 
tepla a snížení spotřeby vody

 ▪ Prodloužení životnosti náplně díky integro-
vanému odlučovači oleje

 ▪ Velmi kvalitní izolace pro snížení tepelných ztrát

Nově vyvinutý ovládací panel poskytuje náhled na veškeré 
procesní parametry. Intuitivní uživatelské rozhraní umožňu-
je jednoduché a bezpečné ovládání zařízení. Integrované 
sledování zajišťuje, že stav zařízení je transparentně
zobrazován v reálném čase.

 ▪ Všech 50 čistících programů, je možno individuálně 
nastavit

 ▪ Názorná tlačítka
 ▪ Integrovaná vizualizace podporuje nepřetržité sle-

dování procesů (v reálném čase) a tak pomáhá opti-
malizovat údržbu stroje

 ▪ Jednoduchá, rychlá diagnostika poruch
 ▪ Zobrazování informací potřebných pro servis zařízení
 ▪ Technické a grafické zobrazení stavu všech zařízení je 

uvedeno přímo v ovládacím panelu
 ▪ Jednoduché ovládání díky automatické kontrole tlaku 

a teploty, zvýšení spolehlivosti procesu a efektivní 
ověřování výsledků čištění

 ▪ Vysoce flexibilní Ethernet připojení přes PLC panel 
(Siemens) s PROFINET

 ▪ Na přání rozsáhlá vizualizace s možností rozšíření o 
grafické zpracování procesů

Ecoclean zodpovědnost za efektivní a šetrné využití zdrojů. Energeticky optimalizovaná 

koncepce umožňuje snížení procesních a také materiálových nákladů.
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Hardware a procesy *

 ▪ Jednokomorový čistící systém pro vodní praní dílů
 ▪ Dvou nebo tří krokový proces čištění a oplachu
 ▪ Možnost kombinace čistících procesů: postřikové 

čištění, tryskové záplavové čištění, ultrazvukové čištění
 ▪ Záplavové nádrže válcové, stojící
 ▪ Frekvenčně řízená zaplavovací čerpadla umožňují 

individuální nastavení čistícího procesu
 ▪ Optimalizované proudění čistícího média
 ▪ Komponenty, které jsou v kontaktu s kapalinou jsou 

vyrobeny z ušlechtilé oceli, trubky jsou svařované a 
spojeny přírubami

 ▪ Atraktivní design skříně s integrovanou záchytnou 
vanou

 ▪ PLC řízení (Siemens) s Profinet, HMI řídící panel, 50 
čistících programů, možnost dálkové diagnostiky

 ▪ Rozsáhlé možnosti automatizace

Pracovní komora *

 ▪ Vakuově utěsněná pracovní komora s osvětleným 
průhledovým sklem

 ▪ Otočná jednotka pro optimální přístup čistící kapaliny 
při postřiku a ponoru poskytuje možnost otáčet s díly o 
360° okolo horizontální osy

 ▪ Zařízení pro automatické zavírání koše
 ▪ 2 velikosti pracovní komory – optimalizace dávky
 ▪ Možnost otáčení a kývání: optimální poloha proti trys-

kám je zajištěna frekvenčně řízeným otočným pohonem 
pro dokonalou přesnost při čištění a sušení

 ▪ Pracovní komora a otočná jednotka jsou elektrolyticky 
upravené pro jemné čištění 
 
 

EcoCwave – na první pohled

Sušení *

 ▪ Horkovzdušné sušení filtrovaným vzduchem
 ▪ Vakuové sušení kompatibilní s vodní náplní až do 300 m³ / h
 ▪ Meziprocesní sušení geometricky složitých dílů

Příprava kapaliny *

 ▪ Kombinovaná pouzdra filtrů pro každou ze  
     zaplavovacích nádrží, rychlá a jednoduchá 
     výměna filtrů
 ▪ Možnost použití pytlíkového a svíčkového filtru
 ▪ Plnoprůtoková filtrace při každém kroku (napouštění i  

     vypouštění)
 ▪ Sledování tlakové diference
 ▪ Kontinuální filtrace – bypass
 ▪ Integrovaný odlučovač oleje – pro úpravu média
 ▪ Aquaclean systém – příprava oplachového média
 ▪ Demineralizace oplachové lázně
 ▪ Dávkovací systém
 ▪ Magnetické vložky
 ▪ Systém sledování lázně 

 
* Seznam zahrnuje veškeré možnosti a varianty vybavení

Technické Údaje 2-tankový 2-tankový 3-tankový 3-tankový

ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ 650 mm
komora

750 mm  
komora

650 mm  
komora

750 mm  
komora

Šířka 2.750 mm 2.750 mm 3.450 mm 3.450 mm

Hloubka 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm

Výška 2.600 mm 2.600 mm 2.600 mm 2.600 mm

Zastavěný prostor
(bez nakládacího systému)

5,5 m² 5,5 m² 6,9 m² 6,9 m²

Výška zavážecího otvoru 860 mm 860 mm 860 mm 860 mm

ROZMĚRY KOŠE
Délka 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm

Šířka 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm

Výška 300 mm 400 mm 300 mm 400 mm

DÁVKA
Hmotnost dávky (max.) 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Kapacita cca. 7 -11 dávek / h cca. 6 -9 dávek / h cca. 6 -9 dávek / h cca. 5 -8 dávek / h

PŘÍKON
Celkový příkon cca. 56 - 75 kW v závislosti na vybavení stroje

Elektrické připojení 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

PRACOVNÍ TEPLOTA
Mytí, oplach, konzervace 45° – 80 °C 45° – 80 °C 45° – 80 °C 45° – 80 °C

Příklad procesního schématu EcoCwave (3-zaplavovací nádrže s Aquaclean)

Pracovní komora
  Zaplavovací nádrže
Separátor oleje
Aquaclean
Tepelný výměník
Separátor oleje kondenzátu
  Čerpadla a filtry
Horkovzdušné sušení 
Vakuové sušení
Odběr vzorků média 
(s membránovým filtrem)
Řízení 
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Naše pobočky po celém světě

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


