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/ MÁQUINA PARA LAVAGEM DE PERMUTADOR DE CALOR

A OceanXMatic da Proxind é uma máquina para lavagem de permutador de calor náutico, concebida 
aos fabricantes de detergentes específicos e de soluções desencrustantes para radiador náutico.
A circulação da água de mar no permutador de calor pode causar incrustações decorrentes dos 
inevitáveis depósitos de sal e calcário.
Tais depósitos, gerados pela elevada troca térmica, que ao passar do tempo obstruem os dutos, 
reduzindo a capacidade de refrigeração e causam a corrosão interna.
Neste caso, o permutador de calor deve ser desmontado e levado a uma oficina náutica, onde será 
efetuada uma limpeza geral e das incrustações, essa limpeza se dá através da sua imersão em 
reservatórios específicos.

Com a OceanXMatic é possível realizar tratamentos de limpeza regulares do permutador de calor, 
evitando as incrustações ao longo do tempo, incrustações essas que causam o sobreaquecimento dos 
motores e consequentemente a necessidade de procurar uma oficina náutica especializada, 
acarretando custos consideráveis.
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É POSSÍVEL PERSONALIZÁ-LA COMPLETAMENTE

VANTAGENS

COMPONENTES COM A QUALIDADE MADE IN ITALY

UTILIZO FACILITADO

A OceanXMatic da Proxind é produzida na Itália com componentes italianos de alta gama, 
garantindo a confiabilidade ao longo do tempo.

OceanXMatic

Personalização
de etiqueta própria

Design personalizado da 
estrutura, seja na forma, que 

nas cores da empresa

Personalização gráfica do 
painel de controle com o 

logotipo da empresa

Software com a programação 
personalizado como 

especificado pelo cliente

A sua marca será
sempre bem visível

Utilização através de
um único operador

Intuitiva e completamente 
automática

Menu no display numérico de 7 
segmentos de 4 dígitos selecionável 

com apenas 4 teclas: START, 
STOP/MODE,   ,
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FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E INTUITIVO

Conectar a máquina à bateria da embarcação.1

Encher o reservatório da máquina náutica com a solução de enxágue para a limpeza do 
permutador..

2

Configurar no display o tempo desejado à operação de limpeza do permutador e 
sucessivamente pressionar o botão START. Durante toda a operação de limpeza a solução 
circula dentro do permutador, retornando ao reservatório e passando pelo sistema de 
filtragem

4 Encher o reservatório da máquina náutica com a solução de limpeza para limpar os permutadores.

5

Ao término do tempo de tratamento, esvaziar o reservatório descarregando a solução de 
limpeza no galão externo.

6

Para enxaguar o permutador, colocar água no reservatório, selecionar a operação de enxágue no 
botão STOP/MODE e então dar início a operação pressionando o botão START. Desta forma, todo 
o líquido contido no reservatório passa através do permutador e sucessivamente é descarregado 
pelo tubo de descarga em um galão externo ou diretamente no mar (se a solução usada for água).

7

Terminado o tratamento, a máquina pode ser completamente esvaziada pressionando 
simultaneamente os botões START e STOP/MODE, descarregando a solução do tubo de vazão 
em um galão externo.

8

Pressionar o botão START para iniciar o procedimento de enxágue preliminar do permutador. 
Toda a solução contida no reservatório passa através do permutador e sucessivamente é 
descarregada, pelo do tubo de descarga na parte posterior da máquina, em um galão externo 
ou diretamente no mar (quando for usada a água para o enxágue).

3
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> BOTÃO START: Inicia o procedimento selecionado (enxágue ou limpeza)

> BOTÃO SETA      : Aumentar o tempo de tratamento

> BOTÃO SETA      : Diminui o tempo de tratamento

> STOP/MODE: Seleciona as operações de enxágue, limpeza, ou parar a operação em curso

A OceanXMatic da Proxind apresenta um funcionamento em oito fases:
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SPECIFICHE DATI

OceanXMatic

Dimensões do modelo padrão: 530 x 490 x 510 mm (L x H x P)

Peso do modelo padrão: 30 kg

Adaptadores: A máquina está equipada com três adaptadores 
(25/32 mm, 38/50 mm e 60/70 mm) para 
conectar a máquina ao permutador de calor

Alimentação: 12 Vdc – a partir da bateria da embarcação 
através do relativo cabo de alimentação

Bomba: • Bomba de imersão
• Vazão máx. 1363 litros/h

Filtro: • Filtro no tubo de retorno
• Filtro em corda de 7 polegadas, 50 mícrons

Reservatório: • 33 litros
• Sensor de nível mínimo
• Sensor de nível máximo

Tubos de serviço: • Os tubos de fluxo e retorno têm cerca de 4 m
com engates rápidos nas extremidades
• O tubo de descarga tem um comprimento de 4 m

Display: Display numérico com 4 dígitos numéricos com 7 
segmentos para configurar o tempo de tratamento de 
0 a 99 minutos, avançando 10 segundos de cada vez

Eletroválvula: N.2 eletroválvulas bidirecionais com membrana
em EPDM

ESPECIFICAÇÕES DADOS TÉCNICOS

Máquina para lavagem de 
permutador de calor náutico.
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