Nová technologie čištění klimatizačních a chladicích okruhů
EkoFlush K570
• Dílensk˘ pﬁístroj pro pouÏití ve velk˘ch servisech, opravnách a autodílnách
• Tato jednotka je vhodná pro pouÏití v systémech o objemech do 20 l, mÛÏe b˘t
pouÏita i pro vût‰í objemy, ale je v‰ak tﬁeba poãítat s del‰í dobou prom˘vání.
Technické údaje
Doporuãen˘ objem / velikost zaﬁízení (dm3 )
Pﬁipojení k prom˘vanému zaﬁízení
Napûtí (V, Hz)
Maximální pﬁíkon (W)
Rozmûry (v˘‰ka x ‰íﬁka x hloubka) v mm
Hmotnost (v kg)

12
3/8“ SAE (5/8“ UNF)
230/50
1350
1015 x 605 x 570
54

(Dodateãné pﬁíslu‰enství: - univerzální spojka do 18 mm
- láhev s dusíkem – k natlakování rozpou‰tûdla Genesolv)

EkoFlush K560
• Pﬁenosn˘ pﬁístroj, snadno transportovateln˘, vhodn˘ pro pouÏití napﬁ. na stﬁechách
a pro zaﬁízení instalovaná v provozovnách zákazníka
• Tento pﬁístroj je vhodn˘ pro pouÏití pro men‰í systémy o objemech do 10 l
Technický popis
Doporuãen˘ objem / velikost zaﬁízení (dm3 )
Pﬁipojení k prom˘vanému zaﬁízení
Napûtí (V, Hz)
Maximální pﬁíkon (W)
Rozmûry (v˘‰ka x ‰íﬁka x hloubka) v mm
Hmotnost (v kg)

5
1/4“ SAE (7/16“ UNF)
230/50
1100
495 x 475 x 260
26

Dodává se s transportním vozíkem pro snadné pﬁeváÏení.
(Dodateãné pﬁíslu‰enství: - univerzální spojka do 18 mm - láhev s dusíkem
– k natlakování rozpou‰tûdla Genesolv)

Pro více informací kontaktujte
Ekotez nebo Honeywell
nav‰tivte www.honeywellrefrigerants.com/flush
nebo www.ekotez.cz
Na vyÏádání vám za‰leme seznam povûﬁen˘ch
zástupcÛ ve va‰em regionu.
EKOTEZ spol. s r. o.
Konûvova 47, 130 00 Praha 3
Czech Republic
Tel.: +420 222 582 291
Fax: +420 222 586 265
www.ekotez.cz
Honeywell Chemicals
Nothern & Central Europe
Haasrode Research Park,
Grauwmeer 1
B-3001 Heverlee (Leuven)
Belgique
Tel.: +32 16-391 278
Fax: +32 16-391 277
www.honeywell.com
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Nov˘ ãistící systém pro prom˘vání
klimatizaãních a chladících okruhÛ
Prom˘vací kapalina Genesolv® S-TZ a ãistící pﬁístroj EkoFlush poskytují ekonomicky
v˘hodné a ekologicky ‰etrné prom˘vání klimatizaãních a chladicích okruhÛ.
Spojením vysoce úãinné prom˘vací kapaliny Genesolv od firmy Honeywell a novû
vyvinutého prom˘vacího pﬁístroje firmy Ekotez se na‰lo ﬁe‰ení, které umoÏÀuje
technikÛm poskytnout bezpeãn˘, efektivní a prvotﬁídní servis.

Genesolv® S-TZ
• V˘bornû rozpou‰tí novou generací chladicích olejÛ
• Bezpeãn˘, netoxick˘, nepo‰kozující ozónovou vrstvu,
témûﬁ bez zápachu a nehoﬁlav˘
• Rychlé vysu‰ení okruhu díky nízkému bodu varu
• Kompatibilní s vût‰inou bûÏn˘ch materiálÛ
Technické údaje:
SloÏení:
1,1,1,3,3-pentafluorpropan
trans-1,2-dichloretylén
Bod varu (°C):
Hustota kapaliny (g/cm3 pﬁi 21 °C)
Tlak páry (kPa pﬁi 20 °C)
(kPa pﬁi 50 °C)
Bod vzplanutí
Hranice hoﬁlavosti par

87 %
13 %
15
1,34
127
347
není
není

V˘hody pro vás:
Poskytování vysoce kvalitního servisu

Odpovědnost za životní prostředí

Ekonomická výhodnost

Pro zachování bezchybného chodu
a vysokého v˘konu klimatizaãních
a chladících zaﬁízení je promytí chladicího
okruhu nezbytné. Nutné je zejména promytí
okruhu nebo jeho dílÛ pﬁi v‰ech opravách,
napﬁ. pﬁi v˘mûnû spáleného kompresoru,
pﬁi retrofitu (zmûnû chladiva) i pﬁi preventivní
údrÏbû systémÛ. Pﬁi vyhoﬁení nebo zadﬁení
kompresoru se dostanou do okruhu kovové
ãásteãky, karbonové ãástice a neãistoty,
které mohou zpÛsobit po‰kození nového
kompresoru nebo sníÏení v˘konu.

Prom˘vací kapalina Genesolv S-TZ firmy
Honeywell je vyvinuta na bázi HFC
chladiva Honeywell R-245fa. Na rozdíl
od dﬁíve pouÏívan˘ch ãistících látek,
napﬁ. R-141b, tato látka nepo‰kozuje
ozónovou vrstvu. Velmi podstatné je,
Ïe prom˘vacím procesem není kapalina
okamÏitû znehodnocena, ale vrací se zpût
do pﬁístroje. Tam je filtrována a destilována
a vyãi‰tûná vrácena zpût do tlakové lahve,
kde je pﬁipravena k opûtovnému pouÏití.
Odlouãené neãistoty ( zbytky oleje, olej,
ãástice karbonu) z prom˘van˘ch okruhÛ
se shromaÏìují v destilaãní komoﬁe
pﬁístroje, odkud je obsluha vypou‰tí do
pﬁipravené sbûrné nádoby. Tyto neãistoty
je nutno povaÏovat za nebezpeãn˘ odpad
a likvidovat je podle pravidel o zacházení
s nebezpeãn˘mi odpady.

Vzhledem k tomu, Ïe prom˘vací kapalina
Genesolv® S-TZ je v pﬁístroji regenerována,
mÛÏe b˘t pouÏita opakovanû. Tím jsou
náklady na prom˘vání pomûrnû nízké.
Pouze malé mnoÏství kapaliny se ztrácí
rozpu‰tûním v oleji nebo pﬁi nesprávné
obsluze pﬁístroje. Správn˘ postup
pﬁi pouÏití tohoto nového systému sníÏí
náklady na prom˘vání a poãáteãní
investice se vám velice rychle zaplatí.
Tato nová technologie prom˘vání vychází
velmi pﬁíznivû ve srovnání s jin˘mi
prom˘vacími technikami, kde jednou
pouÏitá prom˘vací látka je zneãi‰tûna
a je nutno ji zlikvidovat. Zde je nutno
poãítat nejenom s poﬁizovací cenou
kapaliny, ale i s náklady na její likvidaci.

Snadná obsluha
Obsluha pﬁístroje EkoFlush je plnû
automatizována, pracovník pouze
jednodu‰e pﬁipojí ãistící pﬁístroj pomocí
dodávan˘ch hadic k prom˘vanému
zaﬁízení ãi dílu. Poté pﬁipojí tlakovou láhev
s prom˘vací kapalinou a zapne pﬁístroj.
Prom˘vání probíhá automaticky.
Po skonãení prom˘vání se pﬁístroj opût
jednodu‰e odpojí od prom˘vaného
zaﬁízení. Prom˘vací pﬁístroj EkoFlush se
vyrábí ve dvou verzích – vût‰í, kter˘
je urãen pro servisní dílny a men‰í,
kter˘ je pﬁenosn˘.

Bezpečné použití
Prom˘vací kapalina Genesolv® S-TZ firmy
Honeywell je nehoﬁlavá, netoxická látka
bez zápachu. Cel˘ proces prom˘vání
je plnû automatizován, coÏ znamená,
Ïe pracovníci obsluhy nepﬁicházejí
do kontaktu s kontaminovanou kapalinou.
Tato prom˘vací kapalina je kompatibilní
s nejbûÏnûj‰ími konstrukãními materiály
a plasty.

®

Prom˘vací jednotka EkoFlush je plnû
automatizována, coÏ umoÏÀuje obsluze

Jak funguje prom˘vací proces?
Fáze vakuování
Po bezpeãném pﬁipojení okruhu nebo dílu k pﬁístroji EkoFlush a láhvi s Genesolv® S-TZ,
zapnutí hlavního vypínaãe pﬁístroje a potvrzení tlaãítkem Start.
Pﬁístroj EkoFlush nejprve zaãne vakuovat pﬁipojen˘ okruh/komponent.
Jakmile je dosaÏeno poÏadovaného vakua, je automaticky spu‰tûn prom˘vací proces.

Promývání a recyklace promývací kapaliny
Pomocí vysokého tlaku dusíku (6–8 bar) je látka Genesolv® S-TZ vtlaãována
do systému. Vysok˘ tlak a rychlost zv˘‰ená tlakov˘mi pulsy zajistí odstranûní v‰ech
mastnost a neãistost i z nepﬁístupn˘ch koutÛ. Cel˘ objem prom˘vaného okruhu
je naplnûn ãistící látkou. Poté je ãistící látka vytlaãena z okruhu do destilaãní komory
pﬁístroje EkoFlush, kde probíhá destilaãní proces. Dále je látka stlaãena a zkapalnûna
a nakonec je ãistá kapalina vrácena zpût do pÛvodní lahve. Destilace pokraãuje
do té doby, dokud není v‰echna látka pﬁeãi‰tûna.

Účinné promývání

lep‰í vyuÏití pracovního ãasu a soubûÏné

Metoda je zaloÏena na kombinaci úãinné
ãistící kapaliny Genesolv® S-TZ firmy
Honeywell a speciálního prom˘vacího
procesu vyvinutého firmou EKOTEZ.
Nejdﬁíve kapalina rozpustí zbyl˘ olej
v zaﬁízení. Speciální prom˘vací proces
dokáÏe propláchnout i velmi zneãistûné
zaﬁízení. VyuÏitím vysokého tlaku
(do 8 barÛ ) jsou v‰echny ãásteãky
a neãistoty vypláchnuty z prom˘vaného
zaﬁízení. Pomocí tlakov˘ch pulsÛ dojde
k odplavení neãistot a mastnoty i ze
‰tûrbin a koutÛ. V dÛsledku nízkého bodu
varu mÛÏe b˘t tato prom˘vací látka
snadno pﬁeãerpána z prom˘vaného
zaﬁízení, které po skonãení procesu
zÛstane suché a ãisté.

plnûní jin˘ch úkolÛ. Pﬁístroj je nutné

Profukování

odpojit aÏ po probûhnutí celého procesu

Bûhem tohoto kroku je prom˘van˘ okruh profouknut dusíkem tlakem 6 aÏ 8 bar
k odstranûní kapaln˘ch zbytkÛ prom˘vací kapaliny. Tento krok mÛÏe b˘t nûkolikrát
opakován, dokud není prom˘van˘ okruh prázdn˘.

prom˘vání. Tím se redukuje celková
servisní doba.1

Čištění
Poslední zbytky par prom˘vací kapaliny jsou odstranûny bûhem vakuování. Olej, ãásteãky
a neãistoty se shromaÏìují v pﬁístroji, odkud se po skonãení procesu vypustí.
Obvykle postaãí k dosaÏení velmi kvalitního proãi‰tûní jeden cyklus. V pﬁípadû minerálních
olejÛ se doporuãuje k dosaÏení optimálních v˘sledkÛ pﬁidat dal‰í prom˘vací cyklus.
) DÛleÏitá poznámka: Aãkoliv obsluha pﬁístroje mÛÏe

1

vykonávat jiné úkoly soubûÏnû s prom˘váním,
z bezpeãnostních dÛvodÛ je nutno mít pﬁístroj bûhem
jeho provozu pod dohledem.

