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Łatwy w  montażu zestaw prowadnic (szyn) z napędami pneumatycznymi oraz
jednym uchwytem do kołnierza wymiennika ciepła. Wymagany minimalny zestaw
narzędzi do złożenia - dwa płaskie klucze.

W skład zestawu wchodzą:
• szyna 1,82 m - 2 sztuki
• uchwyt szyny poziomej - do zamocowania systemu na kołnierzu wymiennika ciepła
• kompletny wózek wraz z napędem pneumatycznym odpowiadający za ruch lewo/prawo
• zestaw przygotowania powietrza z filtrem, regulatorem i systemem smarowania
• pilot pneumatyczny sterujący ruchem lewo/prawo i góra/dół, ale także przód/tył (wsuwem) na stela-

żu
• stopa pod podawacz TLX
• podawacz TLX (od 1 do 5 lanc elastycznych), z nastawialnymi rurami wylotowymi

Zaleca się dobrać właściwe do używanych węży systemy ograniczania wsuwu/wysuwu.

System FlexFrame+TLX do semiautomatycznego
czyszczenia wymienników ciepła lancami elastycznymi
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• Dla węży od 3/2 do 10/4
• Ciśnienie robocze do 3000 bar
• Zasilanie sprężonym powietrzem od 3 do 6,5 bara
• Prędkość posuwu od 7 do 70 cm/s
• Z systemem zapobiegającym wysuwowi węża z urządzenia
• Od 1 do 5 węży jednocześnie podawanych do wymiennika ciepła
• Regulowany rozstaw pomiędzy rurami wylotowymi podajnika
• Współpracuje z różnymi systemami prowadzenia; mocowanie na kołnierzu, rusztowaniu, pełne z wła-

snym stelażem
• Standardowo jeden silnik, opcjonalnie dwa siłowniki dla zwiększenia siły pchania/ciągnięcia
• Z możliwością skanowania dennicy sitowej.

Podajnik ręczny z napędem pneumatycznym

Podajnik TLX z napędem pneumatycznym

na pięć wężyna dwa węże na trzy węże
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Podajniki wykorzystane w systemach pozycjonowania, wymienniki pionowe

Podajnik wykorzystany przy czyszczeniu rurociągów
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Wysokowydajny system z 5 sztywnymi lancami zaprojektowany do obsługi dużych ilości wymien-
ników ciepła w wydzielonej strefie czyszczenia (poza instalacją) podczas przestojów w zakładach 
chemicznych. Czyści jednocześnie 5 rurek ze średnią prędkością 500-750 rurek na godzinę. System ten 
jest obecnie jedną z najszybszych maszyn czyszczących na świecie. 

System OBS może być w pełni obsługiwany z wnętrza kabiny przez 1 operatora w bardzo prosty
 i wydajny sposób. Kabina operatora pozostaje na górze, dając najlepszy widok dna sitowego dla uzy-
skania maksymalnej prędkości czyszczenia. Z kabiny operator może sterować ruchem w górę/dół/lewo/
prawo za pomocą prostego joysticka, obracać rolki lub sterować podporami. Lancę można przesuwać do 
przodu i do tyłu o ± 60 cm. Łoże zostało stworzone z 10 metrowych teowników, które zapewniają dosko-
nałe prowadzenie lanc i jednocześnie zapobiegają pozostawaniu w nich zanieczyszczeń. Regulacja skoku 
odbywa się poprzez dokręcanie nakrętek, które utrzymują go przez cały czas, a ponieważ łoże i skok 
lancy nie są zakryte, operator może bardzo wyraźnie zobaczyć czy jego lance są we właściwej pozycji. 

Łańcuchy, które napędzają lance - by uniknąć uszkodzenia metalu -  są umieszczone w tacce z wkładką 
teflonową, a łańcuch jest napinany przez konstrukcję tandemową, która zapobiega uderzaniu łańcucha 
o metal. Długość lanc, które przemieszczają się do rur, można ustawić za pomocą czujników, co zapobie-
ga uszkodzeniu lanc i zbyt głębokiemu ich wchodzeniu. Jednocześnie można regulować siłę hydrauliczną 
do przesuwania lanc do przodu, aby zapobiec pękaniu lanc w przypadku ich zablokowania. 

W przypadku problemów z wężem lub lancą można je wymienić w ciągu kilku minut, usuwając prowad-
nice z przodu. Aby maszyna była jak najbardziej bezpieczna w obsłudze, posiada dwa wyłączniki awa-
ryjne: 1 wewnątrz kabiny i 1 na zewnątrz z tyłu. Dodatkowo system automatyki blokuje możliwość ruchu 
gdy sztywne lance są wewnątrz wymiennika. 

Jednostka została zbudowana zgodnie z najnowszymi przepisami CE.

System IBC do czyszczenia rurek wymienników ciepła
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System OBC-C służy do czyszczenia pakietów wymienników ciepła z zewnątrz podczas postojów.

Operator pracuje w kabinie, całkowicie chronionej przed wodą pod wysokim ciśnieniem 
i zanieczyszczeniami. Kabina ta zapewnia dobrą widoczność czyszczonego pakietu i daje operatorowi 
pełną kontrolę nad dyszą, którą można manipulować w trzech kierunkach: poziomym, pionowym i od 
wewnątrz do zewnątrz. Ramię można obrócić nawet o 180 stopni, umożliwiając czyszczenie 2 wiązek
z 2 stron.

OBC może pracować z obrotową głowicą czyszczącą. Pakiet wymiennika jest umieszczony na dwóch 
opcjonalnych, wytrzymałych rolkach (które są dostępne w różnych rozmiarach), sterowanych z kabiny 
operatora. Rolki są wyposażone w 2 silniki hydrauliczne zamiast 1, które zapewniają dwukrotnie większy 
moment obrotowy do obracania pakietu.

W przeciwieństwie do systemów z użyciem łańcucha, OBC jest napędzany przez silnik hydrauliczny i na-
pęd zębatkowy, co skutkuje mniej problematyczną konserwacją i dłuższym czasem pomiędzy prze-
glądami. Dzięki plastikowym klockom ślizgowym zamiast rolek i łożysk OBC wymaga mniej zabiegów 
konserwacyjnych. Ponadto szersze wysięgniki zapewniają większą stabilność. 

Cała konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i może pracować z bardzo dużymi przepływami wody: na-
wet do 400 litrów przy maksymalnym ciśnieniu 1000 bar. Odpowiednie połączenie ciśnienia i przepływu 
wody usuwa kamień, koks, polimery i inne pozostałości bez użycia dodatkowych środków czyszczą-
cych.
 
System OBC jest łatwy w montażu. Można go łatwo transportować.

System OBC do czyszczenia pakietów wymienników ciepła z zewnątrz


