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Elmasolvex® VA

Ultradźwiękowa technologia próżniowa do czyszczenia rozpuszczalnikami. 
Certyfikat bezpieczeństwa TÜV ze względu na wewnętrzną ochronę przeciwwybuchową.

Napełnianie mieszaniną 
czyszczącą i płuczącą 
do czyszczenia i płukania 

Umieszczanie pojemników Podłączenie pojemników
 mediów

Kontrolowane odprowadzanie
powietrza wywiewanego

Pager, przenośne urządzenia -
sygnalizacyjne, wskazuje 
zakończenie programu 

 

  

  

  

  

  

 

 
  

Nowy standard stosowania rozpuszczalników palnych w produkcji 
przemysłowej i montażu
•   precyzyjnych elementów obrotowych
•   mikrooptyki
• certyfikowany przeciwwybuchowy środek czyszczący na bazie

rozpuszczalników (TÜV Rheinland)
• ochrona przed oparami i zapachem rozpuszczalnika za pomocą

wyciągu lub samowystarczalnego systemu filtracyjnego
• technologia próżniowa dociera również do miejsc trudno dostępnych i usuwa

pęcherzyki powietrza np. z mechanizmu zegara
• czyszczenie i płukanie przy użyciu wielu częstotliwości ultradźwięku

w procesie rotacji lub oscylacji
• urządzenie można całkowicie obrócić, w ten sposób pojemniki z

mediami i połączenia są łatwo dostępne
• pojemniki z mediami są łatwe w wymianie i płukaniu; zintegrowany filtr

cząstek służy przedłużeniu żywotności mieszanin do czyszczenia i płukania
• szeroka gama praktycznych akcesoriów; zobacz katalog akcesoriów

Technologia ultradźwiękowa i próżniowa gwarantuje:
• maksymalna czystość dzięki usuwaniu niepożądanych pęcherzyków gazu
• bezpieczeństwo przeciwwybuchowe dzięki środkom ochronnym

zintegrowanym w urządzeniu

Proces:
Proces ultradźwiękowy/ próżniowy dla rozpuszczalników w trybie
rotacyjnym/obrotowym lub oscylacji
Czyszczenie rozpuszczalnikami:
Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe certyfikowane dla rozpuszczalników łatwopalnych
o temperaturze zapłonu >= 12°C; np. elma wf pro, 3 x elma suprol pro, suszenie
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Ultradźwięki


Rozpuszczalnik

Procesy i media 

Mikromechanika
Części precyzyjne

Mikrooptyka

Kosz



Kosze napełnić 
mikro-częściami 

Wybrać program i 
uruchomić

Próżnia jest 
odbudowywana

Wyjmowanie 
wyczyszczonych i 
osuszonych koszy

Jakość części w mikromechanice i związane z tym 
wymagania odnośnie czyszczenia w produkcji i serwisie 
ciągle rosną. Złożone konstrukcje w mechanice 
precyzyjnej i stale rosnące wymagania w zakresie 
materiałów i powierzchni potrzebują zastosowania 
takiego procesu czyszczenia, który spełnia najwyższe 
wymagania.
Ultradźwięki osiągają doskonałe wyniki czyszczenia w 
bardzo krótkim czasie. Stawiają one jednak wysokie 
wymagania odnośnie środków technicznych w celu 
zabezpieczenia przed wybuchem, gdyż należy traktować 
je analogicznie jak grzanie elektryczne.

Elmasolvex VA posiada własne autonomiczne 
wewnętrzne zabezpieczenie przeciwwybuchowe ze 
względu na posiadaną technologię próżniową oraz środki 
wymagane przez TÜV i  obowiązujące normy EU w 
zakresie zabezpieczenia przed wybuchem. Oznacza to, 
że środki ochrony przeciwwybuchowej zintegrowane w 
urządzeniu wykluczają zagrożenie pożarowe w 
przypadku użytkowania zgodnego z instrukcją. 
Zastosowanie ultradźwięków jest więc możliwe i prawnie 
dopuszczalne. Badanie wykonane przez TÜV potwierdza 
wymagania dotyczące stosowania przepisowego znaku 
CE.



Elma Hans Schmidbauer GmbH & Co. KG
Kolpingstr. 1-7
D-78224 Singen

Tel. +49(0)7731 / 882-0
info@elma-germany.com
www.elma-ultrasonic.com
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elma wf pro und elma suprol pro

Mieszaniny czyszczące i płuczące. 
Nowa receptura, zoptymalizowane pod kątem czyszczenia za pomocą ultradźwięków.

Mieszanina czyszcząca Elma wf pro
•  Stabilna mikroemulsja, w szczególności ze względu na nagrzewanie  

spowodowane ultradźwiękami, przedostawanie się wilgoci i wpływ próżni. 
Brak mlecznych zmętnień i wytrąceń nawet w przypadku dłuższego użytkowania

•  Optymalizacja dla czyszczenia ultradźwiękami
•  Wypróbowane i przetestowane w czyszczeniu pod wpływem próżni
•  Silne działanie odtleniające i wyraźne rozjaśnienie stopów metali  
 kolorowych i szlachetnych
•  Usuwa nawet bardzo zżywiczone oleje.
•  Bardzo wysoka stabilność w przypadku nasiąkliwości w odniesieniu do wilgotności powietrza w klimacie 
    tropikalnym i subtropikalnym lub w przypadku śladów wilgoci na częściach do czyszczenia
•  Usuwanie wilgoci z elementów. Części są całkowicie pozbawione wody po czyszczeniu i płukaniu.

Mieszanina do płukania Elma suprol pro
•  Nowa formuła
•  Spłukuje wszelkie pozostałości roztworu czyszczącego i usuwa zanieczyszczenia
•  Szybkie osuszanie

Dane techniczne Elmasolvex VA 
Wymiary i wagi  
Wymiary zewnętrzne urządzenia (mm)              Ø 600 mm, H 610 mm
Waga łącznie ze zbiornikami mediów (kg) 39
Pojemność zbiornika z medium/ liczba zbiorników              2,5 litra x 4
Średnica kosza do czyszczenia (mm) 80 lub 64 
Podłączenie do odprowadzania powietrza DN 6mm (aktywne)
Poziom hałasu (LpAU) < 70 dB
Dane elektryczne 
Napięcie sieci (V/Hz)
Całkowite maks. zużycie mocy (W) 220
Pobór mocy w trybie standby (W) 20
Maks. temperatura otoczenia (˚C) 30
Obsługa  
Ilość programów 6 stałych, 12 dowolnie definiowanych
Ultradźwięki:
Przełączane częstotliwości ultradźwięków (kHz) 40 / 80 
Skuteczna moc ultradźwięków (W) 50, regulacja od 30% do 100% 
Stosowanie ultradźwięków na wszystkich etapach procesu (czyszczenie, płukanie)
Środek czyszczący Rozpuszczalnik 
Zakres prędkości obrotu przy czyszczeniu/ trybie płukania (rpm) od 1 do 20
Oscylacja, w czyszczeniu/ trybie płukania (1/s) (°)     20 - 60
Zakres prędkości wirowania dowolnie regulowany do maks. (rpm)     1400
Proces suszenia Próżniowy, wsparty grzaniem
Akcesoria
Wymiary zewnętrzne pojedynczego kosza Ø / W (mm) 80/10 i 64/12
Ilość pojedynczych koszy w stelażu 5
Ładowność kosza (wszystkie pojedyncze kosze razem) maks. (g) 100

Stelaż na częściowo zdemontowane mechanizmy ruchu, maks. ich ilość 12
Jednostka węgla aktywowanego pasywna

Dostępne wielkości zbiorników: 2,5 L, 10 L, 25 L. Patrz karty charakterystyki odnośnie transportu i utylizacji.  

Film:  Działanie Elmasolvex® VA

Kontakt: + 49 7731 882-0
lub interaktywny kontakt dla
dla ustalenia problemu 
dotyczącego czyszczenia;
Link:

http://www.elma-ultrasonic.com/fragebogen-teile-verunreinigung/

Mieszaniny czyszczące i płuczące muszą spełniać wymogi odnośnie czyszczenia 
optymalnego oraz nieszkodliwości dla środowiska, a także wytyczne w celu 
odpowiedniej utylizacji. Środki o nowej recepturze „elma wf pro” i „elma suprol 
pro” są zoptymalizowane w swoich cechach w zakresie czyszczenia, odtleniania, 
płukania i szybkiego suszenia, a tym samym zwiększyły efekt działania i trwałość.

www.elma-polska.pl
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