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INOX CARBON DISPLAY (sample image) 

 

 АВТОМАТИЧНА БЕЗЧЕТКОВА АВТОМИВКА МОДЕЛ PULSE HP  
90.06.011X Автоматична безчеткова автомивка модел  Pulse HP h 230 INOX 1 

 Предни/странични панели от неръждаема стомана  
   
 Портал с горещо галванизирана структура с прахова боя цвят  сиво RAL 9006   

 Болтове и винтове от неръждаема стомана  
 Устройство за сигурност на хоризонталната греда (2 бр. рингове и сензори за 

контрол на ремъците за задвижване) 
 

 Контролна и защитна система с променлива скорост  

 Горно изсушаване с контурна греда от неръждаема стомана (2 мотовентилатора  x 3 
kW всеки ) 

 

 Странично изсушаване (2 мотовентилатора x 4 kW всеки)  
 Измиване с високо налягане интегрирано в гредата с  1 бр. подвижна дюза и 5 

позиции на наклон 

 

 Странично високо налягане интегрирано в портала с  2 бр. подвижни дюзи (по една 
на страна) 

 

 Директно задвижване на портала с мотори управлявани от честотен инвертор  
 Химическа помпа за вакса  
 Възможност да се комбинират до  6  химически препарата (опция)  
 Стандартно захранване:  380 / 415 V - 50 Hz  
   

 
КОД ОПИСАНИЕ К-ВО 
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 ВИСОКО НАЛЯГАНЕ СЪС СТУДЕНА ВОДА  
90.06.021 UNIJET HPC 1 
 

 

     

 

 Горещо галванизирана структура, AISI 304 панели от неръждаема стомана  
 Изолация от вътрешната страна на корпуса  
 3 бр. помпи за високо налягане 4 kW 120 bar 18 l/min всяка  
 Система за течни химически препарати  
 Обратна осмоза на водата с антискалант с дебит 200 л./час. 

Използването на антискалант служи за предотвратяване образуването на котлен камък 
и органични и неорганични замърсявания в мембраните на обратната осмоза.  

 

 Основно табло за контрол и управление  

80.00.190 Unijet HPC 6kW 80 BAR 40 LT/MIN помпа (изискват се 2бр.) за страничното ротиращо 
високо налягане с 4 бр. дюзи за измиване на джантите 

2 

80.00.105 Устройство против замръзване за UNIJET HP / HPC  1 
 УПРАВЛЯВАЩА POSITION  
80.00.175S Панел за монтаж на стената с push-бутони и вграден touch screen дисплей  1 
 ИЗМИВАНЕ НА КОЛЕЛА  
80.00.081 Ротиращо устройство  с 2 глави за измиване на гуми с високо налягане  с 4 бр. дюзи 

80 Bar, 80  l/min 
 
 

1 

 CHEMICALS  
80.00.028 Препарат за измиване на джанти  

 
Четири дюзи от неръждаема стомана, монтирани на устройството за измиване на 
колелата, прилагат специален  химически препарат върху джантите и колелата. 
Химическият препарат за измиване на джанти се активира от фотоклетки по време на 
процеса на измиване.  

1 

80.00.029 Контурна арка за препарат с две позиции/2 наклона (изисква въртящ се въздушен 
дифузер код 80.00.010) 

 
Нанасянето на химическият  продукт става посредством контурната греда. Тя  следва 
контурите на превозното средство, променяйки посоката на пръсканията по два 
различни начина, за да разпредели продуктите по-добре в предната, задната и 
горната част на превозните средства. Прилагат се един  киселинен химикал и един 
алкален в две  фази на превозното средство. 
 

1 

80.00.188 Устройство за дозиране на до 5 бр. препарати чрез контурната накланяща се греда 
 

1 

80.00.185 Нагревател проточен тип за подгряване на водата смесена с препарати за по-добро 
действие при предизмиване 
 
 
 

1 

 ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ  
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80.00.010 Три позиционен дифузер на контурната греда – подобрява изсушаването на предната и 
задната част на автомобила като контролира посоката на въздушният поток. Изработен 
е от неръждаема стомана 

 
 
 

1 

80.00.093 Маркучи за високо налягане 5/8" 12m 5 
 ЗАЩИТИ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ  
80.00.179 Автоматична защита против замръзване на оборудването 1 
 ТРОЛЕЙНА СИСТЕМА ЗА КАБЕЛИ  
80.00.050 Caterpillar тролейна система  за 9 м. релси 1 
80.00.054 2 бр. пилони – позволяват монтаж на тролейната система на под 1 
 РЕЛСИ  
80.00.073 Релси 9,0 m фиксирани чрез заваряване 1 

 ВОДАЧИ  
80.00.056 Водачи - 3,0 mt 1 
 COVERS / SPLASH GUARDS  
80.00.186 Горно покритие на изхода от неръждаема стомана 1 
99.00.145 Kарбон дисплей от неръждаема стомана с движещи се символи 

 

           
 
 
ИЛИ 
 
 
  
  

1 

80.00.115 Дизайн "COVER LOOK" (INOX) (RAL по избор на клиента) 

 

        1 

   
 

 


