OFERTA NA SAMOOBSŁUGOWĄ MYJNIĘ BEZDOTYKOWĄ

Dlaczego myjnia mtAutomatic?
Techniką mycia samochodów nasza firma zajmuje się od 2001 roku. Tysiące umytych pojazdów pozwoliło nam zdobyć doświadczenie
i wiedzę potrzebną do wdrożenia własnej technologii mycia. Podczas prac nad naszą myjnią szczególną uwagę zwracaliśmy na
zapewnienie ciągłości pracy urządzeń oraz optymalizację kosztów eksploatacji – redukcję zużycia środków chemicznych, zmniejszenie
ilości wody i ścieków oraz oszczędność paliwa do ogrzewania wody, co udało nam się osiągnąć poprzez koncepcję całkowitej
niezależności poszczególnych stanowisk oraz 5 programowy cykl mycia. Dysponujemy także wiedzą i umiejętnościami oraz
co ważne kilkunastoletnią praktyką z zakresu automatyki i elektroniki przemysłowej. Połączenie tych dziedzin pozwoliło nam
zaoferować Państwu produkt w postaci samoobsługowej myjni samochodowej.

Naszym atutem jest szybki serwis (nie tylko w teorii) oraz indywidualne podejście do Klienta.

Koncepcja całkowitej niezależności poszczególnych stanowisk:

W trakcie eksploatacji myjni występują różnego rodzaju zakłócenie spowodowane:
- obsługą techniczną myjni,
- niewłaściwą eksploatacją,
- pracami konserwacyjnymi,
- pracami serwisowymi.
Czynniki te wpływają na wynik finansowy Państwa inwestycji. Dlatego nasza konstrukcja pozwala na zminimalizowanie przestojów
i daje możliwość wyłączenia pojedynczego stanowiska, co pozostaje bez wpływu na pracę pozostałych. Każde stanowisko wyposażone
jest w osobne pompy wysokociśnieniowe, dozowniki chemii, autonomiczne sterowanie oraz systemy antyzamarzaniowe. Moduł
sterujący myjni został zaprojektowany specjalnie na potrzeby naszej konstrukcji. Daje to możliwość zastosowania nowoczesnych
czujników z cyfrową transmisją sygnałów, bez ograniczeń, które stawiają sterowniki PLC. Naszą ambicją jest projektowanie w "starym
stylu", gdzie decydujące zdanie ma inżynier, a nie księgowy.

Myjnia została zaprojektowana tak, aby na każdym programie można było ustawić dowolną konfigurację.
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MODUŁ
Rama z profili ze stali nierdzewnej.
Obudowa szafy wykonana z blachy ze stali nierdzewnej
o grubości 1,5 mm.
Obudowa wygłuszona pianką ocieplającą o grubości 10 mm.
Cokoły ze stali nierdzewnej.

KONTENER
Kontener o wymiarach 240 cm x 540 cm wykonany z płyty warstwowej
o grubości 10 cm.

PULPIT
STERUJĄCY
Rama z profili ze stali nierdzewnej.
Obudowa pulpitu wykonana z blachy ze stali nierdzewnej
o grubości 1,5 mm.
Obudowa wygłuszona pianką ocieplającą o grubości 10 mm.
Cokoły ze stali nierdzewnej.
Elektryczne ogrzewanie sterowane termostatem.
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WRZUTNIK MONET I WYŚWIETLACZ CZASU

Wrzutniki przyjmujące monety 1, 2, 5 zł . Możliwość prostego przeprogramowania na inne monety w tym euro. Monety gromadzone
w kasetkach ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Kasetka zamykana na osobny zamek. Czas wyświetlany w sekundach.
Wyświetlacz czterocyfrowy mtAutomatic.

CZĘŚĆ WYSOKOCIŚNIENIOWA
Urządzenie wykonane w formie modułu na ramie ze stali
nierdzewnej. Pompy wysokociśnieniowe Interpump, pompy
obiegowe Pentax, regulator ciśnienia PA, filtr wody powracającej,
czujniki przepływu Interpump, elektrozawory SIRAI.

PODGRZEWANIE WODY
Kocioł ACV Delta (olejowy lub gazowy) w zależności od
konfiguracji:
2 stanowiska – ACV Delta 45 kW
3 stanowiska – ACV Delta 55 kW
4 stanowiska – 2X ACV Delta 45 kW
5-6 stanowisk – 2X ACV Delta 55 kW
Regulacja temperatury wody zaworem termostatycznym Esbe.
Max temp. 43oC

Idea Technik Sp. z o.o. | ul. Zakładników 15 A 98-200 Sieradz tel. 43 822 80 00 kom. +48 502 664 229
NIP PL 827 230 36 93
Regon 101382970
KRS 0000413383

biuro@ideatechnik.pl

OFERTA NA SAMOOBSŁUGOWĄ MYJNIĘ BEZDOTYKOWĄ

SYSTEM DOZOWANIA CHEMII

- dwie pompy perystaltyczne mtAutomatic na stanowisko, napędzane silnikiem krokowym w celu precyzyjnego dozowania
preparatów (używamy tylko chemii w płynie).
- zbiorniki z tworzywa sztucznego na płyny. Filtry wstępne na każdej sekcji.

SYSTEM ANTYZAMARZANIOWY

- kotły ACV Delta S45 lub S55 kW (olejowy lub gazowy) do rozmrażania posadzki
- listwa mieszająca wyposażona w rotametry w celu regulacji przepływów na poszczególnych stanowiskach
- pompy obiegowe Pentax
- ogrzewanie posadzki – pompy cyrkulacyje Weberman
- filtracja wody powracającej - filtry niezależne, zamontowane w pulpitach sterujących lub module
- dwa elektroniczne moduły Esco kontrolujące temperaturę, niezależnie dla obiegu i posadzki
- zbiornik ze stali nierdzewnej z elektrozaworem regulującym poziom wody – w przypadku braku energii system przełącza się na
funkcję antyzamarzaniową "na wodę traconą"
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UZDATNIANIE WODY

- wstępny filtr mechaniczny.
- zmiękczacz jonowymienny dwukolumnowy z głowicą Fleck.

- spiralnie nawijane membrany o zwiększonej wydajności
wykonane z poliamidu/polisulfonu.

- złoża o objętości 2 x 35L

- obudowa membrany wykonana ze stali kwasoodpornej.

- zbiornik na sól regeneracyjną z tworzywa sztucznego 70L.

- zbiornik buforowy minimum 500L na każde trzy stanowiska
na wodę zdemineralizowaną.

- elektroniczna kontrola przepływu wody między
regeneracjami.

- wskaźnik czasu pracy systemu.

- system odsalania wody oparty na procesie odwróconej
osmozy.

- miernik przewodności wskazujący jakość wyprodukowanej
wody.

- wydajność około 180 l/h na stanowisko
w temperaturze 15oC.

- mierniki wskazujące przepływ koncentratu i permeatu
(wody odsolonej).
- sterowanie mtAutomatic.

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
Szafa elektryczna z tworzywa sztucznego Fibox.
Czujnik zaniku fazy Eaton, GE
Wyłącznik silnikowy zabezpieczający silnik pompy głównej Eaton, GE.
Zabezpieczenia nadprądowe jednofazowe 16A/250V Eaton, GE.
Zabezpieczenie nadprądowe trójfazowe 3x16A/250V Eaton, GE.
Wyłącznik róźnicowo-prądowy Eaton, GE.
Zasilacz impulsowy 5A Mean Well.
Przekaźniki Wago.
Układ sterujący MT-100 mtAutomatic.
3N 400V/50Hz
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POSADZKI STANOWISK MYJNI
Wymiary stanowiska 7x5 m.
Ułożenie kolejnych warstw betonu:
- tłuczeń zagęszczany warstwowo,
- podsypka piaskowa
- suchy beton tzw. „chudziak”,
- izolacja przeciwwilgociowa,
- izolacja termiczna,
- instalacja do rozmrażania posadzki, rura PEX o przekroju 20/2 długości 200m,
- zbrojenie stalowe z siatki prefabrykowanej,
- warstwa betonu B25 zacierana maszynowo ze spadkami w kształcie koperty.

SEPARATOR Z ZINTEGROWANY
Z PIASKOWNIKIEM
Pionowy separator oleju (substancji ropopochodnych) z wkładem
koalescencyjnym,
poduszką
sorbentową
i
zintegrowanym
odmulaczem-piaskownikiem o przepływie odpowiednim do ilości
stanowisk.
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WIATA
Wiata wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo. Wyposażona w orynnowanie oraz uchwyty do mocowania ścian bocznych.

Przykładowe linie produktów:

SIMPLE

SMART

SOLID
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DACH WIATY – PROSTY
Kryty blachą trapezową ocynkowaną o grubości 0,75 mm. Rynny
o średnicy 120 mm. Konstrukcja obliczona na znaczne obciążenie
śniegiem.

DACH WIATY – ŁUKOWY
Łuki wykonane z poliwęglanu komorowego o grubości 10 mm
w kolorze mlecznym.

ATTYKA
Otoka reklamowa wykonana z blachy aluminiowej
(wyoblona). Kolorystyka z palety RAL. Podświetlenie LED
napisu "Myjnia bezdotykowa". Napis wykonany metodą
termoformowalną.

OŚWIETLENIE
STANOWISK
Nad stanowiskiem zamontowane jest 5 opraw na lampy
jarzeniowe (świetlówki) 2x36 W. Łączna moc lamp na
stanowisku max 432 W. Oświetlenie sterowane jest za
pomocą wyłącznika zmierzchowego. Opcjonalnie można
zamontować oświetlenie załączane pętlą indukcyjną,
wbudowaną w płytę betonową.
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BANERY
REKLAMOWE
Banery reklamowe wykonane z tworzywa sztucznego.
Solwentowa technika nadruku. Kolorystyka oraz grafika dowolne.
Montaż banerów na ramie z naciągiem sprężynowym.

UCHWYTY DO MYCIA
DYWANIKÓW
Konstrukcja ze stali nierdzewnej wykonana w postaci ramy spawanej.
Uchwyt wyposażony w cztery klipsy do wieszania dywaników.

LANCE
WYSOKOCIŚNIENIOWE
Pistolet do mycia wysokociśnieniowego wykonany ze stali
nierdzewnej ciśnienie max 180 bar. Obudowa z tworzywa
sztucznego. Lance wyposażone w zawór antyzamarzaniowy
pozwalający na rozszczelnienie układu w przypadku spadku ciśnienia poniżej 10 bar.

RAMIONA
OBROTOWE
Wysięgnik o długości 160-200 cm wykonany ze stali nierdzewnej. Złącza
obrotowe 360o Mosmatic, EasyWash. Węże zasilające wysokociśnieniowe
do 220 bar ocieplone pianką o grubości 10 mm. Oś ramienia podwójnie
ułożyskowana.
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5 PROGRAMOWY CYKL MYCIA
Program 1 – natrysk chemii (oprysk felg)
Zmiękczona woda pod obniżonym ciśnieniem ze środkiem myjącym. Zmniejszona ilość
wody daje możliwość zwiększenia stężenia płynu myjącego, a co za tym idzie jakości
mycia pojazdu.

Program 2 – mycie zasadnicze
Gorąca zmiękczona woda pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem płynu myjącego.
Kombinacja trzech czynników: temperatury, ciśnienia oraz środków chemicznych pozwala
na usunięcie za pomocą mycia bezdotykowego nawet najbardziej uporczywych
zabrudzeń.

Program 3 – płukanie
W zależności od pory roku, zimna lub gorąca woda pod wysokim ciśnieniem. Czynność
ta ma na celu spłukanie pozostałości zanieczyszczeń oraz piany po myciu bezdotykowym.

Program 4 – woskowanie
Do woskowania wykorzystywana jest zmiękczona woda pod obniżonym ciśnieniem
z dodatkiem hydrowosku. Za pomocą tego programu nanoszona jest warstwa wosku
zabezpieczającego, chroniąca powłokę lakierniczą przed promieniowaniem UV.

Program 5 – płukanie końcowe wodą zdemineralizowaną
Program ma za zadanie usunięcie z powierzchni pojazdu wszelkich zabrudzeń
pochodzących z wody, soli i minerałów, tym samym eliminuje potrzebę ręcznego
osuszania pojazdu.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

PROGRAM 6 – SZCZOTKI MYJĄCE
Szczotki myjące wykonane z długiego włosia osadzone na kiju.
Z wymiennym wkładem i zaworem pianującym.

POJEMNIK NA LANCĘ ZE SZCZOTKĄ
Wykonane w całości ze stali nierdzewnej.
Nowoczesny design. Mocowane do podłoża.

OBUDOWY SŁUPÓW WIATY
Obudowy nóg nośnych z laminatu poliestrowego lub aluminium
w wybranym kolorze z palety RAL.
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SYSTEM EuroKey
System umożliwiający zastosowanie płatności bezgotówkowej w formie
przedpłat (pre paid). Urządzenie zwiększa zyski poprzez przyciągnięcie
klientów flotowych.

ŁADOWARKA DO KATR
EuroKey i WorldKey
Urządzenie umożliwiające doładowanie kluczy oraz kart lojalnościowych
EuroKey, WorldKey

ZASYSANIE MONET
Wykonane w postaci sejfu z zamkiem szyfrowym. Umieszczona w sejfie
zasysarka wyciąga monety ze wszystkich wrzutników do jednego
pojemnika.
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ROZMIENIARKA BANKNOTÓW
Wykonana ze stali nierdzewnej. Rozmienia banknoty na monety
w nominałach 2 i 5 zł.

ODKURZACZ Z KOMPRESOREM
Konstrukcja i cokół wykonane ze stali nierdzewnej. Wnętrze wyciszone
specjalną pianką o grubości 10 mm. Nieprzecierający się wąż. Dwie
turbiny - 2x1200 W. Wrzutnik monet, licznik czasu odkurzania. Kasetka
zamykana na osobny zamek.

ODKURZACZ
DWUSTANOWISKOWY
Konstrukcja i cokół wykonane ze stali nierdzewnej. Wnętrze wyciszone
specjalną pianką o grubości 10 mm. Nieprzecierający się wąż. Cztery
turbiny - 4x1200 W. Wrzutnik monet, licznik czasu odkurzania. Kasetka
zamykana na osobny zamek.
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