
Ultrasonics.Steam.Ultraclean.Zastosowania w przemyśle

Czyści filtry takie, jak

Czyszczenie filtrów za pomocą ultradźwięków i 
własnych środków czyszczących Elma

Zalecane etapy procesu 

• Filtr powietrza
• Czyszczenie w wannie

ultradźwiękowej za
pomocą Elma Tec Clean A5

• Płukanie
• Suszenie

Dodatkowe korzyści

• Kontrola końcowa

• Zredukowane koszty części zamiennych

Oszczędność czasu

Redukcja kosztów

przed

po

Wydłużony czas pracy filtra

Ultradźwięki ze ścian bocznych idealne dla filtrów i innych długich, 
skomplikowanych elementów 

• Filtr powietrza
• Filtr metalowy
• Filtr oleju
• Filtr hydrauliczny
• Filtr paliwa

• Filtry mogą być czyszczone wielokrotnie
• Niskie koszty, sprawna regulacja wkładu
filtra za pomocą specjalnie zaprojektowanego
urządzenia

• Duża elastyczność i szereg możliwości
dzięki funkcji Pulse oraz wieloczęstotliwości

• Długa żywotność wanny



Dane techniczne Elmasonic X-tra basic 1800 S 

Połączenie sieciowe 220-240 V ~ 1 - fazowe, 1N, 1PE

Częstotliwość ultradźwiękowa (kHz) 25/45

Pobór mocy (W) 3350

Efektywna moc ultradźwięku (W) 1000

Szczytowa moc ultradźwięku maks. (W) 4000

Wydajność grzania (W) 2300

Regulacja grzania 30 - 80°C

Zewnętrzne wymiary urządzenia S/G/W (mm) 615 / 900 / 1040 *

Zewnętrzne wymiary zbiornika S x G x W (mm) 410 / 650 / 720

187

Objętość robocza (litry) 134

Wewnętrzne wymiary kosza S/G/W (mm) 360 / 560 / 240

Rozmiar oczka kosza (mm) 12 x 1.5

Waga (kg) 75

Materiał zbiornika stal nierdzewna V2A

Materiały obudowy stal nierdzewna V2A

Odpływ 3/4"

Klasa ochrony IP 23

Elma Tec Clean A5 Power Cleaner

Urządzenia do czyszczenia ultradźwiękowego oraz środki z 
jednego źródła.

Kosz 

Wysoka wydajność systemu czyszczenia 
ultradźwiękowego nie tylko redukuje koszty części 
zamiennych, ale również zapewnia szybkie i dokładne 
czyszczenie filtrów. Czyszczenie filtra obejmuje szeroki 
zakres zastosowań.
Istnieje możliwość czyszczenia filtrów elektrostatycznych, 
filtrów przeciwtłuszczowych, filtrów hydraulicznych, filtrów 
powietrza i filtrów paliwa, przyczyniając się w znacznym 
stopniu do ochrony środowiska poprzez możliwość 
ponownego wykorzystania filtrów.
Z biegiem czasu tradycyjne czyszczenie filtra zmniejsza 
efektywność separacji. Jednak nowoczesne czyszczenie 
ultradźwiękowe w połączeniu ze środkiem czyszczącym 
Elma zapewnia delikatne, szybkie i bardzo skuteczne 
czyszczenie i regenerację filtrów.

Maks. objętość napełnienia (litry)A

Zakres podstawowy produktu X-tra basic z pojemnością od 30 do 255 l

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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