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Urządzenia suszące

Elmadry TD
Ciepłe i zimne powietrze - suszarki do drobnych elementów

Q  Jednoczesne działanie gorącego (70°C) i zimnego powietrza do 
suszenia delikatnych części 

Q  Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki wyłącznikowi       
bezpieczeństwa po osiągnięciu temperatury granicznej 
Q  3 wielkości urządzenia dla koszy 30, 120 i 300 
Q  Prosta i szybka obsługa

www.elma-polska.pl



Elmadry TD
Bezpieczne i efektywne suszenie części

Dane techniczne
Elmadry TD 30 Elmadry TD 120 Elmadry TD 300

Pojemność robocza zbiornika (litry) 3.2 9.0 20.6
Moc grzewcza (W) 460 530 1060
Maks. temperatura (°C) 70 70 70
Zewnętrzne wymiary urządzenia S x G x W (mm) 260 / 175 / 215 340 / 285 / 320 540 / 345 / 320
Wewnętrzne wymiary zbiornika S x G x W (mm) 240 / 140 / 100 300 / 240 / 195 500 / 300 / 175
Maks. ładowność kosza (kg) 1.0 7.0 12.0
Wewnętrzne wymiary kosza S x G x W (mm) 216 / 106 / 48 276 / 126 / 76 420 / 250 / 300
Waga (kg) 3.6 6.1 10.2

Z 
za

st
rz

eż
en

ie
m

 z
m

ia
n 

te
ch

ni
cz

ny
ch

 i 
op

ty
cz

ny
ch

. ·
 E

lm
ad

ry
 T

D_
EN

_1
2_

16
 

Pokrywa z otworami 
wentylacyjnymi służy również 
jako podstawka

Kosz wsadowy x2

Przełącznik ciepłego i zimnego powietrza 

Automatyczny 
wyłącznik 
bezpieczeństwa 
po osiągnięciu
temperatury 
granicznej

 
 

Kosze ze stali nierdzewnej 
odpowiednie do stosowania w kąpieli 
ultradźwiękowej Elmasonic

Suszarki Elmadry TD dostępne są w 3 rozmiarach (30, 
120 i 300) z przeznaczeniem do wykorzystania w 
produkcji, warsztatach i  serwisach. Po czyszczeniu w 
kąpieli ultradźwiękowej części są płukane w koszu 
wodą miejską, a następnie zanurzane w kąpieli z wodą 
destylowaną (konieczne, by po suszeniu nie było plam). 
Kosz z oczyszczonymi częściami umieszcza się 
następnie łatwo i wygodnie w suszarce Elmadry TD. 
Gorące powietrze aktywuje się, kiedy pokrywa jest 
zamknięta. Pokrywa posiada otwory wentylacyjne, co 
zapewnia maksymalną cyrkulację powietrza, a wilgotne 
powietrze jest odprowadzane na zewnątrz.

Jednocześnie pokrywa zmniejsza zużycie energii. Filtr 
pyłkowy w dolnej części jest wymienny i zapobiega 
ponownemu zabrudzeniu oczyszczonych części pyłem 
znajdującym się w powietrzu otoczenia.
Dzięki opcji zimnego i ciepłego powietrza (70°C) 
również części wrażliwe można delikatnie osuszyć. 
Podczas pracy z zimnym powietrzem części 
przeznaczone do suszenia można szybko schłodzić.
Urządzenia Elmadry TD są bezpieczne dzięki 
automatycznemu wyłączeniu urządzenia po osiągnięciu 
temperatury granicznej. 

Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Straße 17 · D-78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 
www.elma-ultrasonic.com

Dystrybutor: P.H.U. Medical 18-400 Łomża - Tel/Fax (86) 218 8487 - E-mail: elmasonic.info@gmail.com, www.elma-polska.pl




