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/ ISI EŞANJÖRÜNÜ YIKAMA MAKİNESİ

Proxind’in OceanXMatic ünitesi, teknelerin radyatörleri için özel temizleyici ürünler ve kireç
giderici sıvılar üreten firmalar için özel olarak tasarlanmış bir tekne ısı eşanjörü yıkama
makinesidir. Isı eşanjöründe deniz suyunun devridaim etmesi, tuz ve kirecin kaçınılmaz olarak
birikmesi sonucu kireç oluşumuna neden olabilir.

Yüksek ısı değişiminin oluşturduğu bu birikintiler zaman içinde kanalları tıkayarak soğutma kapasitesini
azaltır ve içeride korozyon oluşumunu kolaylaştırır.
Bu durumda, ısı eşanjörünün sökülmesi ve özel bir temizleme teknesinin içine daldırılarak kireç giderme ve 
temizleme işlemlerinin gerçekleştirildiği bir tekne tamirhanesine götürülmesi gerekir.

OceanXMatic ile, zaman içinde motorlarda aşırı ısınmaya neden olarak ve bunun sonucunda uzman bir tekne 
tamir atölyesine götürme zorunluluğundan ve dolayısıyla kayda değer miktarda bir harcama ile karşı karşıya 
kalma durumundan kaçınmak için, ısı eşanjörünü düzenli olarak temizleme işlemleri gerçekleştirilebilir.
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TAMAMEN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

AVANTAJLARI

İTALYAN ÜRETİMİ BİLEŞENLERİN KALİTESİ

KOLAY KULLANIM

Proxind’in OceanXMatic ünitesi, zaman içinde çok büyük bir güven garanti eden, en üstün kaliteye 
sahip İtalyan bileşenler kullanılarak İtalya’da üretilir.

OceanXMatic

Özel marka ile 
kişiselleştirme

Gerek biçim gerekse şirket 
renkleri olarak, kişiselleştirilmiş 

gövde tasarımı

Şirket logosu ile grafiksel 
olarak kişiselleştirilmiş 

kumanda paneli

Müşteriye özel kişiselleştirilmiş 
programlamaya sahip yazılım

Markanız daima göz 
önünde olacak

Tek bir operatör 
aracılığıyla kullanım

Sezgisel ve tamamen 
otomatik

Yalnızca 4 tuş ile seçilebilir 4 haneli 
ve 7 segmentli ekran menüsü: 

BAŞLAT, DURDUR/MOD,   ,
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OTOMATİK VE SEZGİSEL ÇALIŞMA

Makineyi teknenin aküsüne bağlayın.1

Tekne eşanjörü yıkama makinesinin hanesini durulama sıvısı ile doldurun.2

Ekranda eşanjörü temizleme işlemi için istediğiniz süreyi ayarlayın, daha sonra BAŞLAT 
tuşuna basın. Tüm temizleme işlemi süresi boyunca sıvı eşanjörün içinde devridaim ederek, 
bir filtreleme sisteminin içinden hazneye geri döner.

4 Tekne eşanjörü yıkama makinesinin hanesini temizleme sıvısı ile doldurun.
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İşlem süresi sonlandığında, temizleme sıvısını bir harici teknenin içine tahliye ederek hazneyi 
boşaltın.

6

Eşanjörü durulayın: bunu yapmak için haznenin içine su doldurun, DURDUR/MOD ile durulama 
işlemini seçin ve BAŞLAT ile işlemi başlatın. Bu şekilde, haznede yer alan tüm sıvı eşanjörün 
içinden geçerek daha sonra tahliye borusu aracılığıyla harici bir tekne içine ya da doğrudan denize 
(eğer su kullanılıyorsa) boşaltılır.

7

İşlem bittiğinde, BAŞLAT ve DURDUR/MOD tuşlarına aynı anda basarak makine tamamen 
boşaltılarak sıvı tahliye borusundan harici bir teknenin içine boşaltılabilir.

8

Eşanjörün ilk durulama prosedürünü başlatmak için BAŞLAT tuşuna basın. Haznede yer alan 
tüm sıvı eşanjörün içinden geçerek daha sonra cihazın arkasında yer alan tahliye borusu 
aracılığıyla harici bir tekne içine ya da doğrudan denize (eğer durulama için su kullanılıyorsa) 
boşaltılır.

3
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> BAŞLAT TUŞU: Seçilen prosedürü başlatır (durulama veya temizleme)

> OK TUŞU     : İşlem süresini arttırır

> OK TUŞU     : İşlem süresini azaltır

> DURDUR/MOD: Durulama veya temizleme fonksiyonlarını seçer, ya da devam eden işlemi durdurur

Proxind’in OceanXMatic ünitesi sekiz fazdan oluşan bir işleyişe sahiptir:

Proxind Bilgilendirmesi
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SPECIFICHE DATI

OceanXMatic

Standart modelin boyutları : 530 x 490 x 510 mm (L x H x P)

Standart model ağırlığı: 30 kg

Adaptörler: Makineyi ısı eşanjörüne bağlama işlevini yerine 
getirmek için makinede üç adaptör çifti (25/32 
mm, 38/50 mm ve 60/70 mm) bulunmaktadır

Güç kaynağı: 12 Vdc – özel güç kablosu aracılığıyla teknenin 
akü prizinden

Pompa: • Daldırmalı pompa
• PMaks. akış hızı = 1363 litre/h

Filtre: • Geri dönüş borusu üzerinde filtre
• 7 inç, 50 mikron iplik filtre kartuşu

Hazne: • Haznenin kapasitesi: 33 litre
• Min. seviye sensörü
• Maks. seviye sensörü

Besleme boruları: • Besleme ve geri dönüş boruları yaklaşık 4 m
uzunluğundadır ve uçlarda hızlı bağlantı elemanları 
mevcuttur
• Tahliye borusu 4 m. uzunluğa sahiptir

Ekran: Her seferinde 10 saniye arttırarak, işlem süresini 
0’dan 99 dak’a kadar ayarlamayı sağlayan 4 haneli ve 
7 segmentli nümerik ekran

Elektrovalfler: 2 adet EPDM malzemeden iki yollu membran elektrovalf

ÖZELLİKLERİ TEKNİK VERİLER

Teknelerin ısı eşanjörlerini 
yıkama makinesi.
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