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Rozwiązania dla laboratorium
Technologia ultradźwiękowa dla laboratorium analitycznego, farmaceutycznego i
przemysłowego
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Zastosowanie innowacyjnej techniki ultradźwiękowej w laboratoriach
Elma jako specjalista w zakresie technologii
ultradźwiękowej działa w ścisłej współpracy ze
swoimi klientami z dziedziny laboratorium, aby
opracowywać nowe rozwiązania do zastosowań
w analityce, przygotowaniu próbek oraz do
czyszczenia instrumentów laboratoryjnych.
W ten sposób nasze urządzenia ultradźwiękowe
są zoptymalizowane do stosowania w laboratoriach i są niezbędne do badań naukowych oraz
praktycznego wykorzystania w laboratorium,
aby znaleźć rozwiązania dla wyzwań i uzyskać
powtarzalne wyniki. Ponadto urządzenia
Elmasonic wykonują specjalistyczne zadania
czyszczenia, np. czyszczenie sit. Dlatego też
asortyment produktów obejmuje różne rodzaje
myjek ultradźwiękowych, a każda seria produktu składa się z urządzeń o różnych rozmiarach.
Praktyczne i przemyślane akcesoria ułatwiają
obsługę i wspierają w codziennej pracy w
laboratorium.
Czyszczenie szkła i instrumentów laboratoryjnych jest zarazem ważnym i wymagającym
elementem pracy każdego laboratorium. Elma
oferuje specjalny program chemicznych środków czyszczących, które można stosować w
urządzeniach ultradźwiękowych, jak i automatach do płukania.
Praca z urządzeniem ultradźwiękowym
Elmasonic w połączeniu ze środkami
chemic z n y m i Elma Lab Clean jest nie
tylko ekonomiczna, ale i przyjazna dla
środowiska.

Ultradźwiękowe
urządzenia Elmasonic
z odpowiednimi
akcesoriami

Paleta środków czyszczących
Elma Lab Clean

Zastosowania w laboratorium

Czyszczenie

Czyszczenie sit
Czyszczenie instrumentów
laboratoryjnych

Szybkie odgazowanie

Przygotowanie próbek

Rozpuszczalniki HPLC

Rozpuszczanie

Próbki płynne zawierające gaz
(np. napoje zawierające
dwutlenek węgla)

Dyspergowanie, emulgacja,
homogenizacja
Dezaglomeracja

Czyszczenie
szkieł lub instrumentów laboratoryjnych za pomocą ultradźwiękowych urządzeń
Elmasonic, nawet w zgięciach i we wnętrzach instrumentów. Czyszczenia sit
analitycznych to szczególne zadanie. Czyszczenie w połączeniu ze
ś r o d k a m i chemicznymi Elma Lab Clean jest bardzo skuteczne, delikatne i
przyjazne dla środowiska.
Odgazowanie
do niezawodnego usuwania gazu z próbek (np. do usuwania dwutlenku węgla)
lub do odgazowania rozpuszczalników HPLC.
Emulgowanie
dwóch cieczy, które w normalnych warunkach
się nie mieszają, np. olej z wodą.
Dyspergowanie
substancji, które normalnie się nie mieszają; z reguły substancje stałe w cieczy,
np. pigmenty w wodzie.

Rozpuszczanie i homogenizacja
trudno rozpuszczalnych substancji do celów analitycznych lub
do produkcji substancji analitycznych.

Więcej informacji

Elmasonic S

Niezawodna technika ultradźwiękowa do czyszczenia, odgazowania i
rozpuszczania

Seria Elmasonic S

Dane techniczne serii Elmasonic S
S 10 / H
0.7
Maks. objętość (l)
0.8
Zewn. wym. urządzenia SxGxW (mm)
206 / 116 / 178
Wewn. wym. zbiornika S x G x W (mm)
190 / 85 / 60
Waga (kg)
2.0
Wewn. wym. kosza S x G x W (mm)
177 / 73 / 30
Objętość robocza zbiornika (l)

Objętość robocza zbiornika (l)
Maks. objętość (l)
Zewn. wym. urządzenia SxGxW (mm)
Wewn. wym. zbiornika S x G x W (mm)
Waga (kg)
Wewn. wym. kosza S x G x W (mm)

S 100 / H
7.5
9.5
365 / 278 / 264
300 / 240 / 150
5.9
255 / 200 / 80

S 15 / H
1.2
1.75
175 / 180 / 212
151 / 137 / 100
2.1
112 / 103 / 50

S 30 / H
1.9
2.75
300 / 179 / 214
240 / 137 / 100
3.3
198 / 106 / 50

S 120 / H
9.0
12.75
365 / 278 / 321
300 / 240 / 200
7.5
250 / 190 / 115

Więcej szczegółów technicznych.

Elmasonic S
zastosowanie w laboratorium

S 40 / H
3.2
4.25
300 / 179 / 264
240 / 137 / 150
4.0
190 / 105 / 75

S 180 / H
12.9
18.0
390 / 340 / 321
327 / 300 / 200
8.5
280 / 250 / 115

S 60 / H
4.3
5.75
365 / 186 / 264
300 / 151 / 150
5.1
255 / 115 / 75

S 300 / H
20.6
28.0
568 / 340 / 321
505 / 300 / 200
11.0
455 / 250 / 115

S 70 / H
5.2
6.9
568 / 179 / 214
505 / 137 / 100
5.6
465 / 106 / 50

S 450 H
35.0
45.0
615 / 370 / 467
500 / 300 / 300
25.0
455 / 270 / 194

S 80 / H
7.3
9.4
568 / 179 / 264
505 / 137 / 150
6.4
455 / 106 / 75

S 900 H
75.0
90.0
715 / 570 / 467
600 / 500 / 300
45.,0
545 / 450 / 250

Urządzenia Elmasonic S są dostępne w 13
różnych rozmiarach i posiadają wszystkie cechy
techniczne,
niezbędne
do
nowoczesnych
codziennych zastosowań laboratoryjnych.

Urządzenia ultradźwiękowe Elmasonic S posiadają również

Częstotliwość ultradźwiękowa 37kHz

elektroniczne sterowanie czasu i temperatury,
Q wydajny przetwornik,
Q zabezpieczenie przed pracą na sucho,
Q funkcję automatycznego uruchomienia z regulacją temperatury.

Typowe zadania
laboratoryjne,
takie
jak
rozpuszczanie, emulgacja i dyspergowanie, są
wykonywane niezawodnie i dokładnie.

Urządzenia Elmasonic S są więc niezawodne i oszczędne
w codziennym użytkowaniu.

Funkcja Degas do szybkiego odgazowywania

Q

Specjalny
tryb
Degas
umożliwia
szybkie
odgazowywanie rozpuszczalników HPLC lub cieczy
zawierających gaz (np. dwutlenek węgla).

Funkcja Sweep do oscylacji pola dźwiękowego
Optymalne
efekty
czyszczenia
poprzez
uruchomienie trybu Sweep. W trybie Sweep
„elektroniczna oscylacja” czyści elementy
zanurzone, niezależnie od poziomu napełnienia, a
moc ultradźwiękowa jest jednakowa w całym
zbiorniku.
Podstawą optymalnej wydajności ultradźwiękowej są
systemy przetwornika z 37 kHz. Inteligentny generator
automatycznie dostosowuje się do poziomu
napełniania i bezpiecznie „przesyła” wymaganą moc
ultradźwiękową do cieczy.

Elmasonic S 30 H z koszem i pokrywą

Akcesoria dla Elmasonic S
Urządzenia ultradźwiękowe Elmasonic S posiadają
dużą paletę akcesoriów, co ułatwia wykonanie wielu
zadań laboratoryjnych.

Różne urządzenia ultradźwiękowe posiadają także odpowiednie
kosze:

Oferta obejmuje m.in. praktyczną pokrywkę, która nie
tylko redukuje poziom hałasu (spowodowanego
ultradźwiękami), ale także służy jako taca do ociekania.
Ponadto w ofercie występują różne uchwyty i klamry,
np. do kolb Erlenmeyera lub probówek.

Q

Q

w różnych rozmiarach i
o różnej wielkości oczek:
7x1 mm, 9x1 mm lub 16x1,2 mm

Ładowność koszy wynosi od 1 do 30 kg.

Elmasonic P

Urządzenia wieloczęstotliwościowe o wysokiej mocy i wyjątkowo cichej pracy

Seria Elmasonic P
dostępna w 6 różnych rozmiarach

Elmasonic P 30 SE - homogeniczna kąpiel ultradźwiękowa
Elmasonic P 30 SE wyposażona w technikę wieloczęstotliwości
(37/80 kHz) sterowaną mikroprocesorowo jest odpowiednia do
profesjonalnego zastosowania w laboratorium.

Zoptymalizowany podział pola dźwiękowego

Optymalne rozmieszczenie ultradźwięku w całej kąpieli
dzięki zoptymalizowanemu rozmieszczeniu przetworników
na dnie zbiornika i budowie bez zintegrowanego odpływu.
Gwarantuje to równomierny rozkład mocy ultradźwięków.

Funkcje Elmasonic P

Ponadto, Elmasonic P 30 SE oferuje wszystkie funkcje, tj.
Sweep, Pulse i Degas oraz zalety serii Elmasonic P, jak
automatyczne uruchomienie z regulacją temperatury, itd.
Elmasonic P 30 SE

Dane techniczne
Objętość robocza zbiornika (l)
Maks. objętość (l)
Zewn. wym. urządzenia SxGxW (mm)

1.9

Wewn. wym. zbiornika S x G x W (mm)

2.75

Waga (kg)

300 / 179 / 221

Wewn. wym. kosza S x G x W (mm)

240 / 137 / 100
3.3
198 / 106 / 50

Wyświetlacz c y f r o w y urządzenia Elmasonic P
jest łatwy w obsłudze i bardzo przyjazny dla
użytkownika. Wszystkie wartości docelowe i
rzeczywiste są łatwo dostrzegalne i czytelne.

Jedno urządzenie - dwie częstotliwości
Każdy Elmasonic P posiada zintegrowane
dwie
częstotliwości, które - w zależności od zadania można zmieniać ręcznie.
Q

Q

Częstotliwość 37 kHz:
do dużego zanieczyszczenia oraz rozpuszczania,
mieszania, dyspergowania i odgazowania.
Częstotliwość 80 kHz:
idealna w cichym miejscu roboczym przy
równoczesnym wydłużeniu czasu pracy, idealna do
czyszczenia wnętrza, np. kapilar.

Elmasonic P 30 H

Funkcje linii Elmasonic P
Q

Q

Q

Q

Tryb normalny:
:
do zastosowań laboratoryjnych, takich jak mieszanie,
rozpuszczanie, dyspergowanie
Funkcja Pulse:
aktywacja dodatkowych 20% mocy poprzez
zwiększenie wydajności szczytowej
Funkcja Sweep:
aby uzyskać równomierne rozprowadzenie
energii ultradźwiękowej w całym urządzeniu
:
Funkcja Degas:
do szybkiego odgazowania próbek lub
rozpuszczalników w HPLC

Normal

Pulse

Q

Indywidualna regulacja mocy
w przypadku powierzchni wrażliwych moc
ultradźwiękową można indywidualnie zmniejszyć

Dodatkowe funkcje
Q Funkcja pauzy przerywa pracę
Q Automatyczne uruchomienie z regulacją temperatury
uruchamia ultradźwięk automatycznie po
osiągnięciu zadanej temperatury

Sweep

Degas

Dane techniczne
P 30 H

P 60 H

P 70 H

P 120 H

P 180 H

P 300 H

Objętość robocza zbiornika (l)

1.9

4.3

5.2

9.0

12.9

20.6

Maks. objętość (l)

2.75

5.75

6.9

12.75

18.0

28.0

365 / 186 / 271

568 / 179 / 221

365 / 278 / 321

390 / 340 / 321

568 / 340 / 321

240 / 137 / 100

300 / 151 / 150

505 / 137 / 100

300 / 240 / 200

327 / 300 / 200

505 / 300 / 200

3.3

5.1

5.6

7.5

8.5

11.0

198 / 106 / 50

255 / 115 / 75

465 / 106 / 50

250 / 190 / 115

280 / 250 / 115

455 / 250 / 115

Zewn. wym. urządzenia SxGxW (mm) 300 / 179 / 221
Wewn. wym. zbiornika S x G x W (mm)
Waga (kg)
Wewn. wym. kosza S x G x W (mm)

Więcej szczegółów technicznych

Wyposażenie dodatkowe laboratoriów

Odpowiednie akcesoria w celu uzyskania doskonałych rezultatów
W laboratorium analitycznym występuje wiele
wymagań w różnych zastosowaniach laboratoryjnych i
czyszczących. Urządzenia ultradźwiękowe Elmasonic
mogą być używane do rozpuszczania, emulgowania
lub odgazowania oraz są niezbędne do różnych zadań
czyszczenia. Praktyczne i przemyślane wyposażenie
optymalizuje i ułatwia wszystkie możliwe zastosowania.

Od stelaża na zlewki po specjalne uchwyty do kolb, od
chłodnicy po specjalną wannę wsadową – Elma oferuje
różne akcesoria do różnych zadań w laboratorium,
aby wszelkie zadania stały się szybkie i łatwe.

Ochrona przed hałasem w laboratorium
Hałas może być znaczącym czynnikiem stresu, który
wpływa na koncentrację i wydajność podczas pracy w
laboratorium.
W celu utrzymania emisji hałasu na minimalnym
poziomie, Elma opracowała silną, ale jednocześnie
bardzo cichą serię Elmasonic P. Duża ilość zadań w
laboratorium może być wykonywana przy użyciu wysokiej
częstotliwości
80
kHz.
Dłuższa
eksploatacja
rekompensowana jest przez wyjątkowo cichą pracę.
W przypadku zastosowań wymagających większej mocy
urządzenia mogą pracować przy 37 kHz. Celem
zmniejszenia poziomu hałasu do minimum urządzenia
można umieścić w specjalnym „boksie”, który jest
dostępny w dwóch różnych rozmiarach.
Urządzenia ultradźwiękowe umieszczone w boksie
generują średnio 3 do 4 razy mniej hałasu (redukcja o ok.
20 dBA), niż podczas funkcjonowania poza boksem.
Opary wytwarzane podczas pracy są wydalane przez
wyciszony wylot, a wewnątrz boksu nie tworzy się wilgoć. Ochrona przed hałasem - boks rozmiar M

Akcesoria do analizy pozostałości zanieczyszczeń i specjalnych zastosowań

Odpowiedni sprzęt do poprawnej analizy wyników

Pokrywa z otworem, wykonana z tworzyw sztucznych PP

Wanna z tworzywa sztucznego wykonana z PP

W przypadku analizy pozostałości zanieczyszczeń
wszystkie cząstki należy usunąć z elementu badanego
przed wykonaniem właściwej analizy. Po oczyszczeniu
cząsteczki są filtrowane i analizowane.

Zwłaszcza urządzenie ultradźwiękowa Elmasonic S 120
(H) jest odpowiednie do analizy pozostałości
zanieczyszczeń. Pokrywy z otworami i wanny z tworzyw
sztucznych z polipropylenu zostały opracowane do analizy
pozostałości zanieczyszczeń w Elmasonic S 120 (H), aby
ułatwiać pracę. Aby zapobiec skażeniu, dwie zlewki
szklane zawiesza się w pokrywie PP z otworami.
Ultradźwięk jest przekazywany za pośrednictwem cieczy
w zbiorniku.

Odpowiednie urządzenia ultradźwiękowe z przemyślanymi
akcesoriami są kluczowe dla wykonania udanej analizy.
Zastosowanie
ultradźwięków
ze
wstępnie
zdefiniowanymi parametrami stanowi odpowiednią i
opłacalną metodę.

Pokrywa z 2 otworami, wykonana ze stali nierdzewnej

Stelaż na probówki, wykonany ze stali nierdzewnej

Chłodzenie lub utrzymanie stałej temperatury z modułowym systemem chłodzącym
Do wielu zastosowań w laboratorium często
konieczne jest utrzymanie stałej temperatury w
łaźni ultradźwiękowej lub nawet jej obniżenie.
W czasie krótszym niż 10 sekund chłodnica
modułowa
schłodzi
aktywnie
kąpiel
ultradźwiękową. Można ją łatwo zamocować na
brzegu wanny, wpasowuje się między koszem i
wanną. Dzięki specjalnemu systemowi dla
większych wanien można łączyć również 2
chłodnice w rzędzie.
Elmasonic z chłodnicą

Elmasonic S 50 R i S 350 R
Profesjonalny sprzęt do przygotowania próbek i czyszczenia sit

Elmasonic S 50 R

Elmasonic S 350 R

Czyszczenie sit przed analizą
Analiza sita to standardowy proces w
laboratoriach: analitycznym, badania
żywności i środowiska, która działa
doskonale, jeśli wszystkie cząstki
zostaną usunięte z oczek sita.
Myjnia ultradźwiękowa Elmasonic S
jest odpowiednia do intensywnego
czyszczenia pojedynczych sit, a
także do 4 sit równocześnie.
Specjalne tryby ultradźwiękowe
zapewniają doskonałe rezultaty
czyszczenia niezależnie od poziomu
napełnienia.

Celem wyczyszczenia sita należy je
umieścić w stelażu, a następnie w
urządzeniu.
Specjalny
program
„czyszczenie sita” stosuje zmiennie
dwa tryby ultradźwiękowe, które
generują aktywne silne impulsy, bez
względu na poziom napełnienia.
Proces jest ujednolicony i powtarzalny,
co powoduje, że jest idealny do
zastosowań w laboratorium.

czyszczącego,
który
można
całkowicie
spłukać.
Neutralny
środek czyszczący Elma Lab Clean
N10 jest w tej sytuacji niezawodny.
Czyszczenie sita za pomocą
Elmasonic S 50 R i S 300 R:
Q
Q

Podczas czyszczenia w laboratorium
badania żywności może okazać się
niezbędne zastosowanie środka

dla sit 200-500 mm
z ultradźwiękami sterowanymi
programowo

Przygotowanie, odgazowanie próbki i rozpuszczalników HPLC do analizy
Proces odgazowania w Elmasonic S 50
R jest bardzo wydajny i cichy. Specjalny
tryb Degas przełącza między mocą
maksymalną i trybem, który porusza
mikroskopijne pęcherzyki do góry, co
powoduje usuwanie ich z cieczy. W
przemyśle (np. produkcja napojów)
przed wykonaniem analizy usuwa się z
próbek np. dwutlenek węgla.
Rozpuszczalniki HPLC i próbki do
analizy można odgazować w krótkim
okresie
czasu. Aby
uniknąć
nieprzyjemnego, głośnego uderzania
szkła laboratoryjnego o dno kosza,
urządzenie dysponuje zintegrowanym
podłączeniem do statywu.

Q

Q

Q

Zintegrowane specjalne programy
do przygotowania próbek
Szybkie i wydajne odgazowanie
próbek i rozpuszczalników
HPLC dzięki funkcji Degas
Oznaczenie stanu napełnienia w
celu pracy z mniejszymi
pakietami i oszczędzania wody

Elmasonic S 300 i moduł czyszczenia sit SRH 4/200
Miara jakości wyników czyszczenia

Elmasonic S 300 (H) z modułem czyszczenia sita SRH 4/200

W analizie sit stosuje się jednocześnie kilka sit, co
oznacza, że stosując moduł SRH 4/200 można
znacznie zwiększyć przepustowość.
Sita umieszcza się w łatwy sposób w module. Podczas czyszczenia umocowane kosze obracają się
automatycznie, a kąt nachylenia sita zapewnia automatyczne usuwanie cząstek.

Moduł czyszczenia sita SRH 4/200

Q

Q

Q

Oszczędność czasu i kosztów przy intensywnym
czyszczeniu do 4 sit jednocześnie (D 200 / 203 mm, 8").
Sita różnych producentów mogą być czyszczone
jednocześnie.
Delikatne czyszczenie ultradźwiękowe
(w przeciwieństwie do czyszczenia ręcznego) nie
zmienia napięcia tkanek ani wielkości oczek;
dokładność pomiaru pozostaje zachowana w 100%.

Elmasonic xtra TT i Elmasonic TI-H
Myjki ultradźwiękowe o bardzo długiej żywotności
Elmasonic xtra TT
W laboratoriach przemysłowych
znajdują zastosowanie przede
wszystkim potężne i trwałe
urządzenia ultradźwiękowe serii
Elmasonic xtra TT, wyposażone w
wanny wykonane ze specjalnej
stali nierdzewnej, bardzo wydajne
przetworniki
i
oferują
tryby
czyszczenia
do
różnych
zastosowań.
Q

Q

Q

Q
Q

Q
Q

Zintegrowana na stałe funkcja Sweep do równomiernego rozchodzenia się pola dźwiękowego w całej
kąpieli ultradźwiękowej.
Opcja włączenia funkcji Dynamic, która zwiększa szczytową wydajność ultradźwięków. Poprawia
efektywność czyszczenia i sprawia, że można usunąć nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia.
Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia temperatury granicznej za pomocą wyświetlacza LED po
osiągnięciu zadanej temperatury. Wrażliwe części, jak biżuteria lub części z tworzyw sztucznych, są traktowane ostrożnie.
Przejrzysty moduł sterujący zabezpieczony przed wnikaniem wody.
Funkcja automatycznego uruchomienia sterowana temperaturą:
Ultradźwięki są uruchamiane automatycznie po osiągnięciu wcześniej wybranej temperatury.
Długa żywotność wanien dzięki specjalnej stali nierdzewnej i dzięki temu okres gwarancji przedłużono do 3 lat.
Urządzenie posiada automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.

Elmasonic TI-H
Urządzenia ultradźwiękowe Elmasonic
TI-H z wieloczęstotliwością można
również stosować w laboratorium
przemysłowym. Zbiorniki są wykonane
z odpornej na kawitację stali, a do tego
są bardzo wytrzymałe, nawet w
trudnych warunkach.
Ze
względu
na
moc
wieloczęstotliwościową
urządzenia
mogą
pełnić
różne
zadania
czyszczenia. Urządzenia Elmasonic
TI-H są wyposażone w:
Q funkcję Sweep
do równego podziału mocy
Q funkcję Degas
Seria Elmasonic TI-H
w 4 różnych rozmiarach urządzenia
dla szybkiego i łatwego
odgazowania
Q opcja zmiany wieloczęstotliwości
Q indywidualnie regulację mocy
- wersja MF2 i MF3 ultradźwiękowej
Q
Q 25/45 kHz - wersja MF2:
Q długa żywotność wanny
25 kHz:
dzięki specjalnej stali szlachetnej
do czyszczenia ogólnego ze środków
odpornej na kawitację oraz 3polerujących i obróbczych
letnia gwarancja na wanny
45 kHz
:
czyszczenie dokładne i usuwanie oleju i
tłuszczu; idealna dla twardych
Q zegar sterujący
powierzchni, takich jak metal i szkło
działanie ultradźwięków,
można ustawić pomiędzy 0-15 min

35/130 kHz - wersja MF3:
35 kHz:
do usuwania oleju i tłuszczu
z twardych powierzchni, takich
jak metal i szkło
130 kHz
do czyszczenia wrażliwych
powierzchni

Elmasonic xtra ST

Mobilne urządzenia z jednym zbiornikiem z podwyższoną wydajnością czyszczenia

Serię Elmasonic xtra ST z 8 rozmiarami wanien zaprojektowano do zastosowańw
trudnych warunkach produkcyjnych, warsztatach i usługach. Obudowa i
wytrzymała wanna ze specjalnej stali nierdzewnej powstały z myślą o stałej pracy,
przy dużym obciążeniu. Dlatego Elma oferuje 3-letnią gwarancję na wannę ze
stali nierdzewnej, jeśli urządzenie jest stosowane prawidłowo i obsługiwane przez
jedną zmianę.
Dzięki wielu funkcjom praca z urządzeniami jest łatwa i wydajna. Wszystkie
urządzenia są montowane na kółkach i można je łatwo przemieścić na inne
miejsce. Panel obsługi umieszczony na górze umożliwia szybkie i łatwe
ustawienie wszystkich istotnych parametrów, takich jak czas czyszczenia,
temperaturę, częstotliwość lub inne zaprogramowane funkcje.

Zalety serii Elmasonic xtra ST
Wieloczęstotliwość 25/45 kHz
25 kHz do czyszczenia ogólnego części i usuwania uporczywych
zanieczyszczeń, jak np. pasta do klejenia i polerowania.
45 kHz do czyszczenia wrażliwych części i powierzchni z takich
zanieczyszczeń, jak oleje, emulsje i smary.
Q Funkcja Sweep do równomiernego rozchodzenia się pola dźwiękowego
i wydajnego czyszczenia w całej kąpieli ultradźwiękowej.
Q Dodatkowa funkcja Pulse zwiększa wydajność szczytową ultradźwięków.
Dzięki temu urządzenie usuwa najbardziej uporczywe zanieczyszczenia.
Q Funkcja Dynamic: Funkcje Pulse i Sweep są uruchamiane automatycznie
na przemian. Wydajność ultradźwiękowa zostaje zwiększona do 20%.
W tym samym czasie równomierne rozmieszczenie pola dźwiękowego
w kąpieli ultradźwiękowej zwiększa efekt czyszczenia.
Q Krótki okres nagrzewania dzięki wysokiej wydajności grzewczej z
regulacją temperatury (30-80°C).
Q Urządzenie posiada automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.
Urządzenie łatwe w serwisowaniu ze względu na szybką wymianę panelu
obsługi i generatora. Oznacza to, że urządzenia są szybko gotowe do
ponownego użytku.
Q

Elmasonic xtra ST 600H z pokrywą na
zawiasach w celu ochrony przed hałasem

Elma Lab Clean
Środki czyszczące dla laboratorium
Zalety rozwiązań czyszczących Elma Lab Clean: Q

silne koncentraty czyszczące, od kwaśnych po zasadowe, Q
odpowiednie do laboratorium chemicznego,
analitycznego oraz biologicznego, jak również
do specjalnych zastosowań bez udziału związków
powierzchniowo czynnych,
Q niepieniące i dlatego uniwersalne zastosowanie
w myjce ultradźwiękowej oraz w czyszczeniu
natryskowym i rozpylającym w laboratoryjnych
automatach do płukania,
Q zapobiega ponownemu osadzaniu się wapnia
i mydła wapiennego.
Zanieczyszczenie

Powierzchnie

Krew, ślina, białko,
pozostałości kości i tkanki,
smary, oleje, materiały ścierne
i polerujące, zżywiczone i
smoliste pozostałości,
pozostałości markerów i
etykiet, odciski palców i kurz.

Przyrządy laboratoryjne
wykonane z odpornego na
alkalia szkła, porcelany,
tworzywa sztucznego,
porcelany, ceramiki lub metalu.
Nieodpowiedni do stopów Al,
Mg i metali lekkich.

Lekkie zabrudzenia
tłuszczem, resztki mydła
wapiennego, odciski palców,
kurz.

Przyrządy laboratoryjne do
analizy pomiaru objętościowego (pipety, biurety, cylindry
miarowe) wykonane ze szkła,
stali nierdzewnej, ceramiki i
tworzyw sztucznych.
Nieodpowiedni do stopów Al,
Mg i metali lekkich.

Emulsje, tłuszcz i smar,
zżywiczone osady,
pozostałości markera i
etykiety, osad wapnia i mydła
wapiennego.

Przyrządy laboratoryjne
wykonane ze szkła,
porcelany, ceramiki, tworzyw
sztucznych lub metalu.
Sprawdzić przed zastosowaniem w przypadku stopów
Al, Mg i metali lekkich.

Emulsje, resztki markeru i
etykiet, mydło wapienne,
lekkie oleje i smary, odciski
palców, kurz.

Wapno i mydło wapienne,
tlenki metali kolorowych,
lekkie mineralne oleje i smar,
odciski palców, kurz.

Wapno i mydło wapienne,
tlenki metali (rdza), lekkie
oleje mineralne i smar, odciski
palców, kurz.

Przyrządy laboratoryjne
wykonane ze szkła,
porcelany, ceramiki,
tworzywa sztucznego lub
metalu, włącznie ze
stopami Al. i metali
lekkich. Przed zastosowaniem sprawdzić stopy Mg.
Przyrządy laboratoryjne
wykonane ze szkła, porcelany, ceramiki, tworzywa
sztucznego lub metalu,
włącznie ze stopami Al.
Przed zastosowaniem
sprawdzić stopy Mg i szkło
wrażliwe na kwas.
Przyrządy laboratoryjne
wykonane ze szkła, ceramiki,
tworzyw sztucznych lub
metalu. Nieodpowiedni do
stopów Al, Mg i metali lekkich.
Przed zastosowaniem
sprawdzić szkło i tworzywa
sztuczne wrażliwe na kwasy.

Wartość
pH

Propozycja
dozowania

Zalecane
temperatury
stosowania

~14

Ultradźwięk: Ultradźwięk:
50-75 °C
~ 1-2 %
Płukanie:
Płukanie:
> 55 °C
~ 0,5-1 %

11.5

Ultradźwięk: Ultradźwięk:
50-75 °C
~1%
Płukanie:
Płukanie:
> 55 °C
~ 0,5 %

11.3

Ultradźwięk: Ultradźwięk:
~1%
50-75 °C
Płukanie:
Płukanie:
~ 0,5 %
> 55 °C

8.2

Ultradźwięk: Ultradźwięk:
~2%
30-75 °C
Płukanie:
Płukanie:
~1%
> 55 °C

2.5

Ultradźwięk: Ultradźwięk:
~1%
50-75 °C
Płukanie:
Płukanie:
~ 0,5 %
> 55 °C

<1

Ultradźwięk: Ultradźwięk:
~ 1-2 %
50-75 °C
Płukanie:
Płukanie:
~ 0,5 %
> 55 °C

Wskazówki dotyczące zastosowania ultradźwięków
Wskazówka 1 - zmniejszyć napięcie cieczy kontaktowej
Dla lepszego przewodzenia ultradźwięku do zlewek,
probówek lub wanny należy dodać do cieczy kontaktowej
koncentrat zawierający tenzydy (np. środek płuczący lub
neutralny środek czyszczący). Moc ultradźwiękowa powinna
być optymalnie zastosowana dla wybranej aplikacji.
Wskazówka 2 – minimalna głębokości zanurzenia
Dla wielu zastosowań przygotowania próbek wystarczy
głębokość zanurzenia 15-20% wysokości zanurzonej zlewki
lub probówki. Przy tych samych wynikach badań można
zaoszczędzić wodę i energię.
Wskazówka 3 - test folii
Tzw. test folii to powszechny i bardzo tani sposób do zweryfikowania efektywności ultradźwięku lub kawitacji w
kąpieli ultradźwiękowej. Cienka folia aluminiowa jest umieszczana w kąpieli ultradźwiękowej. W zależności od
stopnia kawitacji folia będzie wyraźnie perforowana/zniszczona. Zdjęcie perforowanej folii jest podstawą oceny
energii ultradźwiękowej i dystrybucji w kąpieli czyszczącej. Test folii należy wykonać w regularnych odstępach
czasu (w zależności od czasu pracy). Test folii zawsze należy wykonywać w takich samych warunkach, aby móc
porównać wyniki testów wykonywanych przez dłuższy okres czasu. Ważne parametry to:

Q

położenie folii aluminiowej w kąpieli ultradźwiękowej
właściwości folii aluminiowej (rozmiar, grubość, powierzchnia)
poziom cieczy i temperatury kąpieli ultradźwiękowej
odgazowanie cieczy w kąpieli ultradźwiękowej

Q

czas pracy

Q

stężenia i rodzaju dodanego preparatu do zmniejszenia napięcia wody.

Q
Q
Q

Jak wykonać test folii:
Q
Q

Wypełnić wannę ultradźwiękową wodą i środkiem powierzchniowo czynnym o odpowiednim stężeniu (1:100/ koncentrat/ woda)
Odgazowywać ciecz przez kilka minut, w zależności od objętości kąpieli, aby osiągnąć optymalną moc ultradźwiękową.

Q Owinąć

Q
Q

ramę drucianą folią aluminiową i umieścić w wannie.
W zależności od wielkości wanny rama może wystawać ze zbiornika.
Włączyć ultradźwięki i obserwować folię przynajmniej przez jedną minutę, aż do wystąpienia widocznej perforacji lub otworów.
Wyłączyć urządzenie ultradźwiękowe, wyjąć folię aluminiową i pozostawić do wyschnięcia.

Aby porównać wyniki testów wykonywane przez dłuższy okres czasu, folie należy oznaczyć (numer i typ
urządzenia ultradźwiękowego, data testu, itp.) i archiwizować. Celem dalszego korzystania z urządzenia
ultradźwiękowego należy dokładnie wyczyścić zbiornik i usunąć pozostałości folii po teście.
Sprawdzenie poprawności wyników testu folii
Perforacja w trybie
normal i pulse (lub
trybie przygotowania
próbki)

Perforacja w trybie
sweep

O nas
Technologia ultradźwiękowa · Chemiczne środki czyszczące

Dzięki technologii ultradźwiękowego czyszczenia
parowego jak i laboratorium procesowemu z
własnym centrum rozwoju środków czyszczących
oferujemy kompetentne i sprawdzone rozwiązania
w zakresie czyszczenia,
dostosowane do
potrzeb naszych
Klientów, także w przypadku
wymagających, trudnych zadań czyszczenia.
Ponadto zapewniamy wysokie
wszystkich etapach produkcji,
projektowania
do obsługi
posprzedażowego.

standardy na
począwszy od
i serwisu

Własne laboratorium procesowe opracowuje środki
czyszczące produkowane w naszym zakładzie,
odpowiednie do zoptymalizowanych zastosowań
laboratoryjnych.
Światowa sieć partnerów i dystrybutorów zapewnia
wysoką dostępność urządzeń i systemów,
zachowując krótki czas realizacji.
Lata doświadczeń, innowacyjnych badań i rozwoju
oraz laboratoryjne know-how powodują, że
jesteśmy postrzegani jako rzetelny partner.
Uważamy, że zaufanie i wiarygodność to
fundament trwałego partnerstwa.
Mamy nadzieję, że jako kompetentny partner
oferując Państwu produkty i usługi Elma
przyczyniamy się do Państwa sukcesu.

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
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Doskonałe wyniki czyszczenia i praktyczne
wyposażenie są bardzo ważne dla sprawnego
działania laboratorium. Dzięki szerokiemu i
przemyślanemu asortymentowi Elma oferuje
zaawansowane
rozwiązania
w
analityce,
przygotowaniu próbek oraz w czyszczeniu
przyrządów laboratoryjnych, takich jak sita.

