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HYPERION TECH 3.0

PRILAGODLJIVA,
EKOLOŠKA, PREPROSTA

Dobrodošli v prihodnosti pranja avtomobilov.
HYPERION TECH 3.0, PRVA PORTALNA AVTOPRALNICA
CECCATOVEGA SISTEMA 3.0.
Prilagodljiva, ekološka, izjemno hitra (pranje avtomobila v manj kot 3
minutah), z eno besedo: pametna.

Hyperion Tech 3.0: produktivnost na
kvadrat.

PREPROST
NADZOR

AKTIVACIJA
Z ČIP
KARTICO
ALI
KLJUČEM

APLIKACIJA
ZA DALJINSKO
UPRAVLJANJE

ZASLON NA DOTIK
Aplikacija za daljinsko upravljanje
Vsi sistemski parametri so enostavno dostopni in intiuitivni.
Sistem ima možnost dvosmerne komunikacije na daljavo s
katerokoli napravo (telefon, tablica, računalnik).

PRALNI CIKLI
Unikatno programiranje in definicija pralnih ciklov
Ta funkcija ne izboljša le hitrosti odpravljanja težav, ampak omogoča
tudi takojšnjo in identično reprodukcijo programiranja na drugem
enako vrednem sistemu ali na “TEST” plc. Ta funkcija je še posebej
uporabna v primerih,ko se hkrati upravlja več sistemov, v kolikor je
mogoče doseči enake rezultate pranja in porabe, s preprostim
vnosom kode.

ZMOGLJIVOST PRANJA
DONOSNOST NALOŽBE OD

650 pranj/mesec do 2,000 pranj/mesec

ZASLON NA
DOTIK
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NOV SVETLEČ ZASLON IN LED LUČI

PRILAGODLJIV SHAPE FIT
SISTEM

Pomembno je, da nam je všeč to kar vidimo

Pameten nagib

HYPERION TECH 3.0 je bil izdelan, da privabi pozornost.
Zahvalujoč velikemu visoko vidljivemu LED zalonu, ki se nahaja
na stranskih inzgornjih stenah in jasno komunicira z uporabnikom.
Na zaslonih se lahko prikazujejo tudi oglasi ali druge informacije
povezane s ciklom pranja in samoaktivacijo.

Zahvaljujoč izpopolnjenemu programskemu sistemu, se
lahko HYPERION TECH3.0 (edinstven na trgu za dvo
portalne avtopralnice) samostojno odloči ali bo navpične
krtače nagnil čez zadnji del vozila in za koliko, glede na
naklon zadnjega stekla.HYPERION TECH 3.0, pametni
stroj.
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RGB LEDs
Serija RGB LEDs, ki konstantno
spreminjajo barvo, daje sistemu
visok vizualni učinek.

PREMIUM RAZLIČICA
Premikanje profila
Za to različico je značilno delovanje horizontalne naprave, ki izvaja
predpranje, pranje in sušenje, pri čemer popolnoma in varno
upoštevaprofil vozil. Curke vode in zraka usmerja asimetrični
deflektor,tako da čimbolj natančno sledijo obliki vozila. Možnost
programiranja in optimizacije ciklov visokega tlaka, mehčanja in
sušenja zagotavlja zagotovo skrajšanje časa pranja in maksimalno
čistočo.
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SAMOREGULATIVNE DOZIRNE ČRPALKE
Samoregulacija glede na hitrost sistema in zunanjo temperaturo
Z uporaba izpopolnjenega algoritma lahko sistem poveča količino odmerjenega izdelka, ko se
hitrost sistema poveča, in zmanjša količino izdelka, ko se sistem upočasni, s čimer zagotovi
bolj enakomerno porazdelitev po površinah, ki jih je treba očistiti, poleg prihranka pri kemičnih
izdelkih. Algoritem upravljanja črpalke upošteva tudi delovno temperaturo.

MOJSTER KOLES
Moč in lahkotnost
Wheel Master je sistem, namenjen pranju
koles,platišč in vseh spodnjih delov vozil.
Obogaten s parom ali triom visokotlačnih šob
(odvisno od izbrane konfiguracije) v idealnem
razmerju moči in pritiska Wheel Master
zagotavlja globinsko čiščenje tudi na težko
dostopnih mestih.

V celoti izdelan iz nerjavečega jekla, podpira
različne kombinacije uporabe: samo
doziranje šampona, samo visok pritisk, samo
pranje s krtačami ali kombinacijo te teh.
Poleg tega, ne glede na določene izdelke, ki
se uporabljajo, ta tehnologija omogoča
dolgotrajno delovanje, ki lahko zagotavlja
učinkovito čiščenje.

STOJALO ZA VISOKOTLAČNO
ČRPALKO
Dodana vrednost
Nabor komponent, ki sestavljajo črpalni sistem, podjetje v
naprej sestavi z namenom, da zavzame čim manj prostora. To
pomeni znatno skrajšanje časa namestitve in zahteva manj
prostora za namestitev

TSD TURBO STRANSKI
SUŠILEC
Sušenje visoke kvalitete
TSD: rešitev za odpravo "mrtvih točk" med tipičnimi fazami sušenja;
presečišče navpičnih in vodoravnih tokov vodi k ustvarjanju vrtinca,
zaradi česar je sušenje manj dosledno.TSD se pozicionira med
obema tokovoma in odpravlja vrtinec za brezhibno sušenje
vozila.Bočno sušenje poteka po celotni višini vozila in je bilo dodatno
izboljšano, saj ima povečano moč motorja in opazno tišje delovanje.

Air flows without conveyor

Vertical full-height drying nozzle

Air flows with conveyor
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NADZOR PROFILA

OPCIJE

Občutljiva inteligenca
Sistem, ki je že široko uveljavljen v vseh sistemih
Ceccato, omogoča podrobno interpretacijo profila
vozila,pri čemer se odpravljajo "stopenjski" premiki
vodoravne krtače. Stalen pritisk na površino vozila,
zahvaljujoč tekočemu gibanju, zagotavlja boljše in
hitrejše čiščenje. Na HYPERION TECH 3.0 je bil
sistem implementiran tudi na navpične krtače, da bi
se izognili kalibracijam in sunkom. Zahvaljujoč
uporabi pretvornikov za krmiljenje krtač je nežen
dotik zagotovljen tudi pri visoki hitrosti.

SVETLOBNE ZAVESE
Nobenih ovir več
1 sec

56 sec

NADZOR PROFILA PO
KORAKAH Z NIHAJOČIM
GLOBINSKIM
ČIŠČENJEM

Zahvaljujoč dvema transparentoma, ki se nahajata
nasprednjih vratih sušilnega portala, ki si med
prvim ciklom zapomnita obliko vozila z
milimetričnimipodrobnostmi, vključno z morebitnimi
ovirami
(prtljažniki, škatle za smuči, nosilci za kolesa itd.)
in jih zato lahko popolnoma varno upravljajo.
Antene in sirene ne bodo več problem in
operaterjem ne bo treba več odstranjevati teh ovir.

MEHČALA
Visokotlačni pretok vode
1 sec

40 sec

"VECTOR PLUS" NEPREKINJEN
NADZOR PROFILA S KONSTANTNIM
GLOBINSKIM ČIŠČENJEM

ENERGETSKO UČINKOVITI
INVERTERJI
Ogromne prednosti
HYPERION TECH 3.0 je edini sistem na trgu, ki
lahko vrača energijo, ki jo proizvajajo električni
motorji v fazi zaviranja. Električna energija, ki jo
proizvaja zavorni motor,je shranjena v
pretvornikov in se sprosti med fazo pospeševanja.
To omogoča pomembne prihranke energije v višini
vsaj 10% glede na podobne sisteme, ki niso
opremljeni s to tehnologijo.
Stabilizira tudi daljnovod, ki je sicer pogosto vzrok za
okvare elektronskih delov.

1 sec

40 sec

“VECTOR PLUS”
NEPREKINJEN NADZOR
PROFILA S KONSTANTNIM
GLOBINSKIM ČIŠČENJEM

10%
energy
saving

Med fazo predpranja programska oprema
omogoča upravljanje doziranja enega ali dveh
mehčalnih sredstev in spreminjanje
porazdelitvepo površinah vozila. Prav tako je
mogočeprogramirati in prilagoditi pretoke
vode s srednjimali visokim pritiskom.
Natančno upravljanjedoziranja intenzivira
pranje na najbolj umazanih
in težko dostopnih mestih.

ASBC
Adaptive Side Brush Control (Prilagodljiv
nadzor stranskih krtač)
Sistem prepozna prisotnost višjih vozil in namesto
blokiranja naklona krtač aktivira ASBC, napravo, ki
ohranja krtače v lebdenju in tako zagotavlja
učinkovito pranje najvišjega dela bokov terenca in
kombija ter poveča oprano površino za 30 %.
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TEHNIČNI
PODATKI

OPCIJE

Dimenzije sistema

PROGRAM
POLIRANJA

HYPERION TECH 3.0 STANDARD
mod. 240
ŠIRINA

LED VODILA KOLES
Vstopite na prizorišče z dodatno
pomočjo
Zahvaljujoč cevem iz nerjavečega jekla, ki
vsebujejo večbarvne LED luči z raznimi učinki, bo
pozicioniranje vozila še lažje, z močnim scenskim
učinkom.

mod. 260

max 2830
3430

3215

3430

2400

2700

Max. širina vozila

2100

2400

2350

Max. višina vozila

mod. 295

max 2830

Max. širina prehoda

2600

2350

2600

3780

2950

2950mm

2350mm

2400mm

2400mm

2400mm

2400mm

2700mm

2700mm

2700mm

barve ki so na voljo

SVETLO
SIVA
RAL: 7035

2600mm

Dimenzije prehoda vozila

Pridih prefinjenosti
Slap iz pene, osvetljen z LED lučmi, ustvari barvit
učinek na vozilu in ga prekrije z gosto peno in
izboljša mazalno delovanje krtač. V kombinaciji z
mehčalcem je čiščenje
še bolj spektakularno.

mod. 240

4300 (z zaščito proti pršenju)

3215

VIŠINA

2200mm

BARVNI SLAP

mod. 260

HYPERION TECH 3.0 ŠIROK

4000 (z zaščito proti pršenju)

DOLŽINA

Poliranje je mogoče z atomiziranim ali penastim
izdelkom . Lak se razprši skupaj z zrakom in ustvari
mehak oblak, ki popolnoma ovije vozilo. Ta metoda je
še posebej primerna za sisteme, nameščene v ozkih
prostorih. Penasti lak, ki je zelo odporen na veter,
sonce in vremenske razmere na splošno, ne zahteva
predpranja. Peno je dejansko mogoče razdeliti med
samim pranjem, s čimer se čas poliranja skrajšana dva
(največ tri) vrtljaje krtač v nasprotju s standardnimi
štirimi.
Kombinacija natančnosti in časovne optimizacije.

1900mm
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morsko modra
RAL: 5002

ostale barve na voljo za doplačilo.

2700mm

Kozama doo Ljubljana
Jurčkova cesta 99
1000 Ljubljana

T. +386 01 2801120
info@kozama.si
www.kozama.si

