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■  Czyszczenie, płukanie i suszenie - wszystko za pomocą jednego urządzenia
■  Duża dostępność pary pod ciśnieniem 8 bar
■  Indywidualnie regulowane ciśnienie – „soft” i „strong”
■  Automatyczny tryb Eco oszczędza koszty i energię oraz jest przyjazny dla środowiska
■  Zintegrowany, inteligentny program odkamieniania

Elmasteam 8 basic
Silne czyszczenie parą do zastosowań w przemyśle

Przemysł

www.elma-polska.pl



Elmasteam 8 basic
Jakość i bezpieczeństwo w technice czyszczenia  parą

Regulacja pary 
jako funkcja opcjonalna: 

 ■ „wet” - para mokra
 ■ „dry” - para sucha

Ustawienia i tryby pracy
 ■ Wylot pary:  
uwalnianie pozostałego ciśnienia

 ■ Tryby „soft” i „strong”:  
ciśnienie ustawiane indywidualnie 

 ■ Tryb Lock:  
wyłącza rękojeść i pedał  
podczas przerw w  
użytkowaniu

 ■ Tryb Service i ustawienia:  
zintegrowany program odkamieniania, 
tryb oszczędzania energii Eco, itp.

Proste napełnianie wodą  
przez zintegrowany lejek 

Kompaktowa konstrukcja, 
oszczędność miejsca
Urządzenia nastołowe lub 
urządzenia do montowania na ścianie

Elastyczna rękojeść 
z 2 zintegrowanymi funkcjami:

 ■ pary lub 
 ■ sprężonego powietrza do suszenia 
wilgotnych przedmiotów
(opcjonalnie, jeżeli funkcja 
sprężonego powietrza jest 
zintegrowana i podłączona)

 

 

Zobacz film o Elmasteam 8 basic.
 

W przemyśle i w warsztatach ze względu na obróbkę maszynową często występują duże ilości oleju, smarów, 
past polerskich i wiórów. W celu skutecznego czyszczenia obrabianych przedmiotów zaleca się efektywne 
czyszczenie wstępne z zastosowaniem wydajnego urządzenia Elmasteam 8.
Dzięki dwóm trybom ciśnienia „soft” i „strong” można indywidualnie regulować zawartość wody w parze (para 
mokra lub sucha) oraz silnej ciągłej mocy grzania urządzenie Elmasteam 8 basic jest gotowe nawet do trudnych, 
wymagających  zadań czyszczenia. Indywidualnie regulowany tryb Eco przełącza urządzenie automatycznie na 
ciśnienie 3 bar w celu oszczędzania energii i kosztów. Oczyszczone części można łatwo wysuszyć dzięki 
opcjonalnej funkcji sprężonego powietrza.

Czyszczenie przy użyciu stałej dyszy i 
pedału
Umożliwia pracę oburącz. Idealne w 
przypadku większych przedmiotów.

Czyszczenie z elastyczną rękojeścią 
Przedmioty czyszczone przytrzymywane 
pęsetą są czyszczone szybko oraz 
skutecznie.

Czyszczenie w parownicy 
Wilgoć i zabrudzenia są zbierane w 
parownicy. (Absorber)



Elmasteam 8 basic
Alternatywa czyszczenia przyjazna środowisku

Komponenty STL                  Kołnierz                                 Przekładnia                           Przekładnia

Usuwanie wosku  Usuwanie tłuszczu i silikonu  Usuwanie pasty polerskiej

Za pomocą Elmasteam 8 basic i basic HP można usunąć delikatnie także uporczywe zanieczyszczenia 
przemysłowe, takie jak bejce, woski klejące i resztki kleju.

 

Przykłady: przed i po czyszczeniu

Dysza stała z pedałem 

do pracy oburącz

Manometr cyfrowy     
Wyświetlanie zadanych i rzeczywistych 
wartości ciśnienia pary

Podłączenie z tyłu  
Opcjonalnie dla sprężonego powietrza 
i do wody 

 

(działa tylko ze zintegrowaną automatyczną 
pompą)

 

Przejrzysty wyświetlacz 
poziomu napełniania i serwisu
Stała i łatwa kontrola  
stanu pracy

JAKOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO to priorytety wyznaczone w firmie Elma. Oznacza to, że stosowane są tylko 
wypróbowane i przetestowane elementy oraz materiały wysokiej jakości. Dla większego bezpieczeństwa 
użytkownika Elmasteam 8 basic posiada zintegrowany automatyczny tryb Lock.

Wodę można doprowadzić manualnie za pomocą zintegrowanego lejka w zbiorniku lub opcjonalnie poprzez 
podłączenie zintegrowanej automatycznej pompy. Regularne odkamienianie zwiększa niezawodność działania i 
eksploatacji elementu grzewczego. Program odkamieniania można łatwo uruchomić za pomocą zintegrowanego 
trybu Service. Możliwość łatwego usuwania osadów w zbiorniku za pomocą zestawu do płukania.

Usuwanie oleju i wiórów
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Koncepcja czyszczenia Elmy
za pomocą Elmasteam 8 basic

Czyszczenie wstępne lub  
czyszczenie za pomocą Elmasteam 

Czyszczenie ultradźwiękowe za 
 pomocą Elmasonic i środków 
  czyszczących Elma

 
Płukanie z Elmasteam

 Suszenie za pomocą Elmasteam lub 
 suszarki na gorące powietrze Elma
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W zakres dostawy wchodzą: Pozostałe akcesoria i opcje:

Parownica Sprężone powietrze 
(opcja)

Nasadki na dysze Zbiornik z miernikiem 
poziomu napełnienia

Pęseta · Sito · Wąż do konserwacji · 
Zestaw do płukania · Lejek

 

Napięcie sieci (V) 220 - 240

Częstotliwość sieci [Hz] 50 / 60

Maks. pobór mocy (W) 3120

Temperatura pary w zbiorniku (°C) 185

Temperatura pary w dyszy (°C) 160

Ciśnienie robocze (bar) 8,0

Objętość zbiornika ciśnieniowego (litry) 5,0

Maks. objętość napełnienia (litry) 3,8

Maks. objętość napełnienia (litry) 285 / 350 / 520

Maks. objętość napełnienia (litry) 20,0

* 3 lata gwarancji na Elmasteam 8 pod warunkiem prawidłowego stosowania, zgodnie z instrukcją. Części zużywające się nie są objęte warunkami gwarancji. 

Dane techniczne

Urządzenia czyszczące parą Elmasteam 8 basic dzięki wysokiej wydajności są stosowane do czyszczenia 
wstępnego przed czyszczeniem ultradźwiękami lub do czyszczenia podczas procesu produkcji    . Wstępnie 
oczyszczone części można wyczyścić następnie w kąpieli ultradźwiękowej    . Dzięki czyszczeniu wstępnemu 
skraca się czas czyszczenia, a kąpiel czyszcząca jest mniej zanieczyszczona, przez co można stosować ją przez 
dłuższy czas.
Za pomocą Elmasteam 8 basic można także płukać    . Para jest pozbawiona minerałów, dzięki czemu 
przedmioty nie mają plam po suszeniu. Ostatnim krokiem profesjonalnego czyszczenia części jest 
suszenie w suszarce Elma    .




