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Profil produktu
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Elmasteam 45 basic
Urządzenie parowe
Niezawodność i jakość „made in Germany”

Kompaktowy Elmasteam 4 5 basic jest idealny do wstępnego i końcowego czyszczenia w branży zegarków i biżuterii
oraz w warsztatach.
Zbiornik ciśnieniowy napełnia się w prosty sposób za pomocą zintegrowanego „lejka”. Element grzewczy znajduje się 
poza zbiornikiem ciśnieniowym, co zapobiega gromadzeniu się kamienia na samym elemencie grzewczym i zwiększa 
żywotność.
Pojawiające się ze względu na twardą wodę osady można łatwo i szybko usunąć poprzez zawór bezpieczeństwa za 
pomocą zestawu do płukania.

Dane techniczne

Napięcie sieciowe (V) 220-240 |115-120

Częstotliwość sieci (Hz) 50 / 60

Maks. pobór mocy 220-240V (W) 2800

Maks. pobór mocy 150-120V (W) 1650

Moc nominalna przy 230 V (W) 2130

Moc nominalna przy 120 V (W) 1540

Materiał obudowy PC/ABS

Waga pustego urządzenia (kg) 6.75

Nr zamówienia Elma
Elmasteam 45 basic                      220-240 V 106 8874

Elmasteam 45 basic                      115-120 V 107 2646

Elmasteam 45 basic HP                220-240 V 
z rękojeścią (1.3 m)

106 8907

Elmasteam 45 basic HP                150-120 V 
z rękojeścią (1.3 m)

107 2645

Wspornik ścienny 105 8677

Objętość zbiornika ciśnieniowego (litry) 4

3.3

Ciśnienie robocze (bar) 4.5

Wymiar z rękojeścią S/G/W (mm) 290 x 320 x 420

250 x 320 x 420

Temperatura pary w zbiorniku (°C) 155

Temperatura pary na wylocie dyszy (°C) 135

Elmasteam 45 basic

Cechy produktu

• 3-letnia gwarancja
• ciśnienie 4.5 bar z technologią maksymalnego bezpieczeństwa
• stała dostępność pary ze względu na wysoką wydajność grzania
• doskonały do użytku nawet w małych pomieszczeniach
• dostępny ze stałą dyszą lub elastyczną rękojeścią
• wszystkie urządzenia z atestem TÜV zgodnie z normą DIN EN 61010-1
• dzięki manualnemu napełnianiu nie jest konieczne zewnętrzne podłączenie do wody
• zapobieganie powstawania kamienia na elemencie grzewczym
• łatwa obsługa i przejrzysty wyświetlacz

Elmasteam 45 basic HP

Dostawa: pinceta; sito; przewód konserwacyjny; zestaw do płukania

ze stałą dyszą i pedałem

V ze stałą dyszą i pedałem

Maks. objętość zbiornika (litry)

Wymiar ze stałą  dyszą S/G/W (mm)




