
 
Технологично оборудване от най-висок клас за автомивка с ръчно измиване 

на самообслужване 
за 2 работни поста – модел TECNOSMART 2 

 работеща с монети от 1лв./жетони  
 
 

- Технологична рамка с размери mm 1140 x 1015 x 2100 h – за два работни поста 
- Газова горелка за доставяне на топла вода с температура 60 градуса (кюнците за 

отвеждане на изгорели газове не са включени в цената) 
- Филтри за входящата вода 
- Електромеханична смесителна система 
- Система за осмоза с резервоар  
- Система за пречистване на водата, която се използва само за програмите с топла 

вода и осмоза 
- Помпи за високо налягане на водата с керамични бутала за две клетки с дебит 11 

l/min, налягане 100 bar за доставяне на високо налягане на водата работещи с 
топла вода с температура 60 градуса 

- Мотори за задвижване на помпите за високо налягане 
- Регулируеми дозиращи помпи за химическите продукти за две клетки, които се 

прилагат към  пистолета и четката  
- Система за самодиагностика на всички функции на съоражението 
- Електрическо табло с PLC (програмируем логически контролер) SIEMENS (по един 

за всяка клетка) с брояч на измиванията 
- Инсталирана електрическа мощност за описаната конфигурация – 6,2 Kw  
- Тегло на оборудването – 455 кг. 
- Противозамръзваща система за пистолета и четката с течаща вода и работа при 

липса на захранване 
- Оборудване за двете клетки включващо пистолети за високо налягане на вода, 

четки със специален косъм за програма измиване с четка и стойки от инокс за 
захващане към пода, въртящи се рамена от инокс за монтиране на таван и 
маркучи за високо налягане от рамената до четките и пистолетите, кабели между 
основнота табло и монетниците 

- Устройство за плащане на самообслужване за двете клетки с включен приемател 
за монети (програмируем за жетони/монети), с дисплей показващ оставащия 
кредит. Специална защита срещу имитация на монети.  

 
Съоръжението осигурява следните основни  
програми за измиване към всяка клетка: 
 

1. Предварително измиване с пистолет с химически препарат и топла вода под 
средно налягане 

2. Измиване с четка и химически препарат с пянообразуващ ефект, под ниско 
налягане 

3. Изплакване с вода  под високо налягане  
4. Измиване с вакса за по-лесно изсъхване на автомобила 
5. Окончателно изплакване (без да остават петна) с осмозисна вода 

 
*Забележка: Времетраенето на всяка една програма може да бъде променяно 
 
 



 
Прахосмукачка  модел TWISTER M2 
 
- Технологичен корпус изцяло от неръждаема стомана 
(размери 740x680x1590h mm), който се разполага между клетките 
- Захранване 400 V, 2.2 kW 
- Възможност за регулиране на времето на работа 
- Манометър показващ работното налягане на машината 
- Устройство за плащане на самообслужване с включен приемател за монети 
(програмируем за жетони и/или монети). 
- Специална защита срещу имитация на монети.  
- Тегло – 140 кг. 
 
 


