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eCLEANER 4.0
HydroMaverich  ECLEANER

Žádné spalovací motory nedokáží zcela spálit palivo jako je 
benzín, nafta, LPG nebo metan, a právě z tohoto důvodu se uvnitř 
motoru hromadí uhlíkové usazeniny, jež dále znečišťují životní 
prostředí. 

Zařízení ECLEANER  je ale schopno tyto uhlíkové usazeniny 
uvnitř motoru chemickým procesem  zcela odstranit. 

Vyrábí totiž vodík, který se v plynné formě dostává až do spalovací 
komory motoru, kde společně s kyslíkem zvyšuje efektivitu 
spalování. Struktura uhlíkových usazenin se tímto procesem 
naruší, sedimenty začnou sublimovat a ve finále zcela shoří. 

Takto vyčištěný motor navrací výkon, výrazně snižuje 
množství znečišťujících plynů a celkovou spotřebu paliva.

ECLEANER je zařízení generující vodík z destilované vody, který 
slouží pro vnitřní čištění endotermických motorů (benzín, nafta, 
lpg a metan), jež bývají součástí nejen vozidel jako např. osobní 
automobily, dodávky, nákladní automobily, ale i lodí či generátorů 
energií.

Komponenty zapojené do procesu čištění: ventily a ventil EGR, 
turbína, vstřikovače, píst, spalovací komora a odtokové 
potrubí včetně FAP (filtr pevných částic). 

Vodík nečistí sací kanály. Ty je možné vyčistit pomocí dalších 
produktů. 

Jaké jsou výhody

po ošetření motoru 

zařízením ECLEANER?

Snížení spotřeby paliva

Snížení škodlivých emisí

Čistější DPF, EGR ventil a turbo, vstřikovače, ventily,  
spalovací komora, písty

Obnovení hladkého chodu

Obnova výkonu a točivého momentu motoru 

Vnitřní čištění motoru bez nutnosti demontáže

Technické vlastnosti 

Popis:  Ecleaner 4.0 model

Ovládání:  tablet s OS Android nebo mobilním telefonem. 

Napájení: 220V

Hmotnost:  60,0 kg

Velikost:  výška 870mm - šířka 500 mm - hloubka 600 mm 

Typy motorů:  pro všechny typy spalovacích motorů.

 Výroba vodíku: Vysoce účinná ponorná buňka a generování
čistého plynu bez dalších zbytků, bez přísad,
pouze destilovaná voda.

Produkty HydroMaverich se mohou pochlubit tisíci 
testy v průběhu několika let, či neustálým 
výzkumem a vývojem pro další zlepšení.



1/2 palcový výstup plynu.

Nabíjecí zásuvka.

Dálkové ovládání 
také ze smartphonu.

verze 12V nebo 220V

Konstantní
průtok vodíku.

Technologie
ponorných buněk.

Teplotní senzory.

10" odnímatelný 
tablet, úplná kontrola 
BLE / WIFI zařízení

Možnost
integrovaného

odbavení
s výstupem (reportem). 

Pevná stabilita
díky kovové 
konstrukci.

Elektromagnetické 
ventily pro

regulaci průtoku.

Vnitřní samonivelační 
probublávačka.

Akcelerátor
zablokování pedálu.

Pevná stabilitastabilita
díky kovové díky kovové 
konstrukci.konstrukci.

Elektromagnetické 
ventily pro

regulaci průtoku.

Vnitřní samonivelační 
probublávačka.

AkcelerátorAkcelerátor



ePILOT 4.0

HydroMaverich  EPILOT

Zařízení HydroMaverich EPILOT využívá 
nejnovější technologie k výrobě vodíku a 
to s velmi nízkou spotřebou energie. 
Můžete jej trvale nainstalovat na své 
nákladní vozidlo nebo auto a ovládat jej 
pomocí naší APLIKACE přímo z 
mobilu.

FUNKCE START A STOP
a kolísání průtoku

díky technologii HydroMaverich a 
integrované GPS systém pracuje pouze v 
případě potřeby a mění množství vodíku 
pro optimalizaci všech otáček motoru, 
což dále snižuje spotřebu.

EPILOT je zařízení na výrobu vodíku pro přeměnu motoru 
na vodíkový hybrid.

Jeho funkcí je vyčistit motor a stát se součástí paliva díky 
nepřetržitému průtoku vodíku zavedeného do spalovací 
komory.

VÝHODY:
Lepší výkon

Lepší spotřeba

Snížení hodnot znečišťujících látek

Nové zařízení EPILOT je navrženo v různých verzích s různým 
příslušenstvím.

EPILOT 4.0 je řízen speciální  aplikací, na které je možné 
sledovat systémová data a jeho správné fungování. 
Novinkami jsou automatické zapalování díky integrované GPS 
a také změny množství vyrobeného vodíku za účelem dalšího 
snížení spotřeby.

EPILOT lze instalovat na všechny endotermické motory, 
poháněné benzínem, naftou, LPG a metanem.  
Je vhodný pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily, 
traktory a lodě.

CO JE EPILOT ?

Vše  můžete  vidět na naší APP

Na fotografii zobrazeno 
instalované zařízení uvnitř 

kufru vozidla.

10 "odnímatelný tablet, úplná 
kontrola BLE / WIFI zařízení.

Dálkové ovládání
také ze smartphonu.



ePILOT pro auta, dodávky,
nákladní automobily a lode

Zařízení generátoru vodíku EPILOT bylo schváleno jako 
odnímatelné zařízení bez nádrže. Množství plynu v oběhu 
je nízké a nepředstavuje nebezpečí výbuchu a není pod 
tlakem. Systém nemění strukturu vozu, protože je dávkován 
na sání malou tryskou a nemění vstřikovací nebo řídicí 
jednotku vozu. Není tedy třeba přepisovat do 
registračního dokumentu vozidla, veškerou potřebnou 
dokumentaci s certifikací CE poskytujeme my.

Úspory zjištěné našimi testy a od zákazníků se pohybují v 
rozmezí od 20 do 30 %.

Lze jej instalovat na všechny typy spalovacích motorů (benzínové i 
naftové,  LPG a metanu) a na všech typech automobilů (sedanů, 
SUV, traktorů, nákladních automobilů, karavanů) a lodí.

Systém musí být kontrolován j ednou za 12 měsíců a to pouze 
osobou t omu oprávněnou.

Systém EPILOT pracuje s destilovanou nebo demineralizovanou 
vodou, která je snadno dostupná.

Externí nádrž pro 
snadné plnění.

Chráněný prostor 
pro sledovánívýroby.

Specializovaná 
aplikace.

Specializovaná 
elektronika.

Ochranný 
kontejner se 

stupněm krytí 
IP66.

Možnost
přizpůsobení.



MP Technology Solutions, s.r.o. 
Výhradní distrubutor pro ČR a SR:

Kontakt:

www.dekarbonizator.cz
e-mail: info@dekarbonizator.cz

HydroMaverich  je výrobcem tohoto 
zařízení, vše vyrobené podle norem         
a vyrobeno v Itálii.              

Aplikace Hydromaverich 
ke stažení přímo
z Playstore
a Applestore.  
Všechny parametry můžete mít pod 
kontrolou přímo z mobilního 
telefonu nebo z kanceláře.

Jsme první v Itálii
v oblasti čištění s použitím vodíku

Desetileté zkušenosti nám umožnily rozvíjet důležitou 
přítomnost na celém území státu s přidruženými a 
specializovanými servisy nabízejícími naše služby.

Podpora
a školení

HydroMaverich organizuje 
školení, abyste mohli 

pracovat v klidu a v bezpečí 
a být vodíkovým 

profesionálem! Kontaktujte 
nás pro více informací.

WEB, SOCIÁLNÍ 
SÍTĚ A VIDEO

HydroMaverich najdete
na Facebooku,

Instagramu, Youtube. 
Přijďte nás navštívit na web!

Je možné mít i
GPS funkce pro
sledování tras a

sledování
vozového

parku.

Marketing

Roll-up je dodáván se 
strojem.

Podpora

Poskytujeme telefonickou 
technickou pomoc a 
první školení pro uvedení 
strojního zařízení do 
provozu.

Online prezentace 

Díky mapě na webu budou 
potenciální zákazníci 
propojeni přímo s 
přidruženými autoservisy.




