
Compact – E  Inox
Compact – M Inox

CarWash Systems



Koncepcja:

W szafie ze stali nierdzewnej znajdują się integralnie 
wmontowane profilowane elementy dużego typoszeregu. 
Najistotniejszym elementem jest przy tym wysokowydajny 
moduł pomp z własnym układem sterowniczym i interfejsami 
do wielu opcji.                                                                                  
Do przygotowania wody służy podgrzewacz elektryczny,  
olejowy lub gazowy. Opcja mycia bezdotykowego w przypadku 
dwóch stanowisk do mycia jest seryjna, w przypadku trzech 
stanowisk opcjonalna. Drzwi i poszycie są dodatkowo 
lakierowane.

Jeśli jest mało miejsca albo znajdują się płyty podłogowe, 
można zastosować szafę kompaktową, oszczędzając miejsce. 
Ta koncepcja jest również optymalnym rozwiązaniem, jeśli 
trzeba wymieniać już istniejące starsze urządzenia. Ramy 
wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują dużą żywotność 
stref istotnych dla stateczności urządzenia. 
Już sam wygląd zapowiada wysoką jakość.
Korpusy są również wykonane ze stali nierdzewnej i jeszcze 
dodatkowo lakierowane –
tak WAP rozumie dobrą jakość nawet w drobiazgach.

Zalety:

�Rama i szafa wykonana w całości ze stali nierdzewnej
�Optymalne rozwiązanie w przypadku wymiany 
starszych instalacji
�Wysokowydajne elementy jak w dużych urządzeniach
�Konstrukcja do długotrwałej eksploatacji dzięki 
zastosowaniu konstrukcji profilowej w instalacji
�Kolorystykę i wygląd można dopasować do życzeń 
klienta
�Szafa może służyć jako ścianka działowa przez całą 
głębokość stanowiska
�Optymalny dostęp ze wszystkich stron
�Profesjonalne zmiękczanie wraz z modułem i dużym 
zbiornikiem na wodę osmotyczną
�Profesjonalne, w pełni zintegrowane zabezpieczenie 
obiegu przeciwmrozowego zapobiega stratom energii

Compact – E  Inox
Compact – M Inox



Basismodul 
Wasser / Energie

(inkl. Enthärtung)

Osmosemodul
(inkl. Enthärtung)

Basismodul 
Pumpen / Dosierung 

/ Steuerung

Compact – Budowa

Moduł podstawowy

Woda, energia
(w tym zmiękczanie)

Moduł podstawowy

Pompy / dozowanie / 
sterowanie

Moduł osmotyczny

(w tym zmiękczanie)
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(1) Uchwyt do lancy  (stal nierdzewna)

(2) Moduł płatniczy                                              

(Gotówka, Żeton, system lojalnościowy)

(3) Pulpit sterowniczy – programator                

(przycisku „PIZO”)

(4) Piec grzewczy Olej/Gaz (wraz z palnikiem)

(5) Zbiornik wstępny wody, wraz z pompą 

podbicia ciśnienia

(6) Nie zależne starowanie modułu

(7) Zbiornik na wodę osmotyczną 

(8) Moduł Osmozy wraz  ze zmiękczalnią

(9)     Membrana Osmozy

(10) Zbiornik soli

(11) Podstawa i rama nośna - Inox

(12) Poszycie konstr. – Inox + lakier

(13) Integralny system sterowania 

elektronicznego (indywidualny)

(14) System Anti-Frost (Anty –mróz)

dla/do max.3 stanowisk

(15) Zmiękczalnia (nie wymagany przy 

module z Osmozą)

(16) Moduł izolowany i ogrzewany przez 

własny system grzewczy
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Compact – Budowa
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Koncepcja:

Wykonanie Compact-E i Compact-M (modułowe) 
dostarcza się w postaci kilku składników i montuje u 
klienta. Urządzenie może być dostarczone także bez 
agregatu grzewczego, jeśli już są źródła ciepła i można 
je wykorzystać.                                                                                        
Moduły są dostępne jako:                                          
konstrukcja: B 2.1 i B 3.0 tj.moduły EcoWap.
U klienta wykonuje się ostateczne przyłącza jak woda, 
prąd, kanaliza itp.) 
W wielu przypadkach klienci mają istniejące 
pomieszczenia, odpowiednie do umieszczenia w nich 
tej kompaktowej konstrukcji.
Częściowe fabryczne zainstalowanie różnych 
elementów umożliwia szybką i tanią instalację. 
Ponadto układ można bez wielkich nakładów 
przetransportować na inne miejsce, jeśli to jest 
konieczne.
Niemniej jednak cały układ stanowi profesjonalną 
stację ze wszystkimi możliwościami konstrukcji 
profilowej w najlepszej jakości.

W niektórych przypadkach klienci posiadają już 
infrastrukturę (istniejące pomieszczenia), 
znakomicie nadającą się do umieszczenia tej 
kompaktowej konstrukcji.

Niemniej układ jako całość tworzy profesjonalną stację 
ze wszystkimi możliwościami i urządzeniami 
profilowymi.

Korzy ści:

� 2 Wersje urządzeń (jedna jako moduł 2 stan., druga 
jako moduł 2 stan. z możliwością rozbudowy do      
3 stanowisk mycia)

� Prosta i nie droga instalacja

� Profesjonalne urządzenie z doskonałym efektem 
mycia (lanca, szczotka, technika)

� Wysokiej jakości podzespoły

� Wysoki profesjonalizm w trakcie eksploatacji

Compact – Moduły



Szafa ze stali nierdzewnej + lakierowanie

� Elementy ramy i poszycie wykonane są 
ze stali nierdzewnej co gwarantuje 
najwyższą odporność na wpływy 
atmosferyczne.

� Pokrycie dodatkową warstwą lakieru 
umożliwia dostarczanie urządzenia w 
różnych kolorach.

� Estetyczny wygląd i indywidualność.

Poszycie szafy obsługiwane bez 
narzędzi

� Prosty dostęp ze wszystkich stron 
szafy (na przykład do kontroli, 
naprawy, regulacji).

� Prosta i szybka wymiana boków (na 
przykład w przypadku zmiany koloru, 
uszkodzeń mechanicznych itp).

Różne systemy płatno ści

� Gotówka
� Żetony
� Płatność bezgotówkowa
� Duży wyświetlacz cyfrowy

Zbli żenie – Konstrukcja

Profesjonalne narz ędzia

� Wysokowydajne elementy seryjne 
gwarantują skuteczność i długi czas 
funkcjonowania

� Szczotka z naturalnego włosia 
pracująca w kąpieli wodnej nie 
niszczy lakieru

� Najwyższa wygoda użytkownika 
generuje stałych klientów

� Spełnia wszystkie wymagania BHP 
w całej Europie.

Elementy ze stali nierdzewnej w 
szczegółach

� Wanna z wodą do szczotek 
(szczotka zawsze w oczyszczającej 
kąpieli wodnej)

� Uchwyt pistoletu
� Dno szafy
� Rama i poszycie
� instalacja zewnętrzna do stanowiska
� Przewody i połączenia śrubowe.

Wysokiej klasy system 
zabezpieczenia

� Drzwi zewnętrzne szafy (modułu)
� Przyjmowanie monet (wrzutniki)
� Wewnętrzne zabezpieczenie monet 

(osobne zamknięcie)



Profesjonalny moduł pomp

� Niezależna jednostka zapewnia 
indywidualne sterowanie dla 
każdego stanowiska i minimalne 
ryzyko awarii

� Układ precyzyjnego dozowania 
kropelkowego płynu zapewnia 
niskie zużycie środka 
chemicznego

� Tworzywo sztuczne zapobiega 
korozji i redukuje wibracje

Układ dozowania środków myj ących

� Możliwość bezpośredniego poboru ze 
zbiorników → nie trzeba mieszać 
ręcznie

� Oszczędność środka dzięki możliwości 
precyzyjnego dozowania → zapewniają 
stałe i nie zmienne stężenie

� Brak zakurzenia, rozsypania we 
wnętrzu szafy, brak otwartych źródeł 
wody, a więc szafa jest czysta od 
środka przez co zapewniona zostaje 
ochrona całej instalacji

Zmiękczanie i osmoza (opcja)

� Seryjnie dostarczany duży zbiornik 
osmotyczny (750L) gwarantuje 
gotowość do pracy nawet przy dużym 
zapotrzebowaniu

� Mycie odbywa się przy użyciu wody 
zdemineralizowanej, dzięki czemu 
nawet bez polerowania pojazdy 
wyjeżdżają bez plam

� Miękka woda zapobiega powstawaniu 
kamienia kotłowego w jednostce 
grzewczej i całym układzie

Zbli żenie – Technologia

Zapewniona ochrona obiegu przed 
mrozem

� Dostarczanie ciepłej wody oznacza 
niskie koszty energii w porównaniu 
z ogrzewaniem elektrycznym

� Nie ma strat wody z obiegu
� Ogólnie potrzebne są słabsze 

przyłącza elektryczne

Przewody z materiału wysokiej klasy

� Solidne połączenia śrubowe i 
wysokiej klasy materiał zapewnia 
pewność działania i dużą trwałość

� Elementy ze stali nierdzewnej w 
węzłowych zapobiegają stratom 
przy przepływie mediów i 
czyszczeniu

Inteligentne sterowanie procesorem

� Sterowanie zaadaptowane z dużych 
urządzeń, skutkiem czego spełnia 
najwyższe wymagania

� inteligentne sterowanie umożliwia 
indywidualne dobieranie 
parametrów dla potrzeb 
użytkownika

� Możliwość dozowania 
wieloskładnikowego (np. mycie 
bezdotykowe).



Compact - E (2 stanowiska)

Compact - M (2 do 3 stanowisk)

Compact - (Moduły do zabudowy)

Lokalizacja – Ustawienia



Neutralny (standard)

np. Sieć stacji paliw (opcja)

Indywidualna (opcja)

Optyka i Design – Wizualizacja



„Bez dotykania te ż się da”

Zoptymalizowana opatentowana kombinacja                                     
(Nr. 100 42 806.1.),  ciśnienia, temperatury, dawki wody, 
ergonomii technicznej i dostosowane do tego wszystkiego 
wzornictwo maszyny. Firma Nilfisk-ALTO opracowała proces, 
w którym osadzony brud jest skutecznie usuwany bez użycia 
szczotki i środków czyszczących niszczących powierzchnię.

Przy czym niebywałe wyniki czyszczenia dodatkowo 
wzmacnia sympatyczna nuta zapachowa nowego systemu 
dodawania zapachu (DDS).

Gruntowne i oszczędne mycie pojazdu zapewnia tylko 
wysokie ciśnienie. Lśniący lakier bez polerowania przy prostej 
i wygodnej obsłudze. Niebywała wygoda użytkowania 
sprawia, że mycie samochodu staje się przyjemnością.

System jest nie do pobicia w szczególności w przypadku 
pojazdów nietypowych, np. vanów, kabrioletów, motocykli czy 
samochodów kempingowych. Jednakże również w przypadku 
nowych samochodów oraz wszystkich pojazdów z 
dodatkowym wyposażeniem zewnętrznym mycie 
bezdotykowe jest rozwiązaniem optymalnym.

Zalety:

� Prostota i wygoda użytkowania
� Usuwanie zacieków bez użycia środków niszczących 

powierzchnię
� Optymalne czyszczenie stref problemowych (nadkola, 

lusterka, felgi, zewnętrzne wyposażenie dodatkowe i wiele 
innych elementów)

� Optymalne rozwiązanie przy myciu pojazdów specjalnych 
z powierzchniami trudnodostępnymi

� Optymalne rozwiązanie dla klientów docelowych (np. 
kobiety, osoby starsze)

� Dodatkowe obroty przy wysokim zysku (czas trwania 
cyklu)

BrushlessWash-SB
Mycie bezdotykowe
Idealna czystość bez użycia szczotki



Dystrybutor:



Porównanie systemów

Możliwa liczba stanowisk 2 2 – 3 2 – 9 max.12

Systemy grzewcze – Piec Olej / Gaz Elektr. / Olej / Gaz Elektr. / Olej / Gaz

Programy użytkowe 4 – 5 (+ STOP)

(opcja – program specjalny)

5 – 6 (+ STOP)

(opcja – program specjalny )

6 – 7 (+ STOP)

(opcja – program specjalny)

Ciśnienie robocze (bar) – Falowniki 95 – 115 (zmienne) 95 – 115 (zmienne) 95 – 115 (zmienne)

Systemy grzewcze (kW) – Palnik 28 / 50 28 / 55 63 / 150

Alternatywa do … (kW) do 55 / 35 - 55 (Olej/Gaz) do 55 / 35 - 55 (Olej/Gaz) Pompa Ciepła  ThermoWAP

Opcja: – Moduł osmozy X
(zmiękczalnia chemiczna)

X
(podwójna zmiękczalnia)

X
(podwójna zmiękczalnia)

BrushlessWash – SB (Patent Nr.100 42 806.1.) X X X

Wykorzystanie istniejącej Infrastruktury
(Budynek, Ogrzewanie itd...)

X X X

Wykorzystanie ogrzewania zewnętrznego
(sterowanie zewnętrzne)

X X X

Opcja: – Szczotka
(wymagana dodatkowo obrotnica)

X X X

System precyzyjnego dozowania (EDS) X
(produkt gotowy do użycia)

X
(produkt gotowy do użycia)

X
(produkt gotowy do użycia)

Pompy wysokociśnieniowe 520L/h ALTO
(opcja-CAT)

ALTO
(opcja-CAT)

ALTO
(opcja-CAT)

Elastyczne zarządzanie programami
(przyciski - „PIZO”)

X X X

Opcja: – Inne systemy płatnicze X X X

Opcja: – Ogrzewanie podłogowe X X X

T e c h n i k a B 2.1 B 3.0 B 3.0 / B 4.0

Kontener –
-Compakt
(Modular)

Compakt-E
(Szafa - Inox)

Compakt - M
(Szafa - Inox)
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