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Profil produktu

Nr zamówienia Elma
Elma X-tra 1200 MF2OSI 103 3341

Elma X-tra 1200 MF2OSHI 103 3343

Elma X-tra 1200 MF3OSI 103 3342

Elma X-tra 1200 MF3OSHI 103 3344

Pokrywa ze stali nierdzewnej EDO 1200 101 1744

Kosz ze stali nierdzewnej EKO 1200 101 1662

Inne akcesoria na zapytanie

Dane techniczne
Napięcie sieci (V) 3 x 400 V / N / PE

Wtyczka sieciowa / wartość przyłączowa (A) CEKON / 32

Całkowity pobór mocy urządzenia (W) 9300

Ultradźwiękowa moc skuteczna (W) 1800

Maks. moc szczytowa ultradźwięku* (W) 7200

Wydajność grzewcza urządzenia** (W) 7500

Pobór mocy oscylacji (W) 320

Zewnętrzne wymiary urządzenia S/G/W (mm) 1450 / 1070 / 1500

Wymiary użytkowe zbiornika S/G/W (mm) 550 / 600 / 303

Objętość zbiornika V (L) 112

Wym. wew. kosza EKO S/G/W (mm) 436 / 509 / 222

Rozmiar oczek kosza EKO (mm) 8 / 8 / 1

Maks. ładowność kosza EKO (kg) 40

Odpływ 1“

Materiał zbiornika Stal szlachetna V4A

Waga urządzenia (kg) 400

Klasa ochrony IP 23

Zdj. Flex 1 550 z          oscylacją i konstrukcją podporową
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Elmasonic X-tra Line 1200 Flex 2 
Modułowe ultradźwiękowe urządzenie 
czyszczące i płuczące z oscylacją 

Modułowa linia do czyszczenia składająca się z ultradźwiękowego urządzenia czyszczącego i wanny do płukania, dostępna w 5 różnych
rozmiarach (300, 550, 800, 1200 i 1600). Występują dwa modele urządzenia: wieloczęstotliwość 25/45 kHz (MF2) lub 37/130 kHz (MF3). 
Warianty wanny do płukania (S): z grzaniem (H) lub bez grzania. Oscylacja do kosza czyszczącego wspomaga efekt czyszczenia i
płukania oraz zapewnia pozycję do ociekania dla kosza ze stali nierdzewnej. Linia do czyszczenia może być wyposażona w suszarkę
z ciepłym powietrzem (WLT) w odpowiednim rozmiarze. Urządzenia dostarczane są łącznie ze stelażem. 
 Cechy produktu: 
● zbiornik ultradźwiękowy wykonany ze specjalnej odpornej na kawitację stali nierdzewnej (V4A)
● pochylone dno zbiornika ułatwia odprowadzanie cieczy czyszczącej
● specjalna konstrukcja do opcjonalnego odpływu z powierzchni, np. z olejów
● odpływ gromadzonych osadów (opcjonalnie)
● systemy przetworników typu sandwich
●  dwie częstotliwości ultradźwiękowe w jednym urządzeniu, zmienne, (model MF2 25 kHz/45 kHz lub model MF3 37 kHz/130kHz),

do czyszczenia intensywnego lub delikatnego
● obsługa przyjazna użytkownikowi za pomocą przycisków i wyświetlacza; menu wyświetlacza dostępne w 5 językach
● możliwość ustawienia do 5 programów czyszczenia, zdefiniowanych przez użytkownika
● zegar do programowania czasu rozpoczęcia i zakończenia czyszczenia (dzień i godzina)
● tryb Sweep zapewnia równomierny rozkład pola dźwiękowego w kąpieli
● tryb Pulse aktywowany w celu intensywnego czyszczenia ultradźwiękowego do trwałych zanieczyszczeń
● tryb Degas do skutecznego odgazowania płynu czyszczącego i do specjalnych zastosowań laboratoryjnych
● ręczne ustawianie mocy ultradźwiękowej
● grzanie z kontrolą temperatury (30°C - 80°C)
● automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 12 godzinach pracy, aby uniknąć niezamierzonej długiej pracy urządzenia. 
● automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w temperaturze 90°C chroni elementy czyszczone

przed zbyt wysoką temperaturą
● kontrola poziomu bezpieczeństwa (wyłącznik) w przypadku zbyt niskiego poziomu cieczy
● obudowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A
● odpływ ze stali nierdzewnej V2A, zamontowany z tyłu urządzenia
● przewody przyłączeniowe do opcjonalnego podłączenia urządzeń peryferyjnych

(np. systemu filtracyjno-pompującego, separatora oleju)
● możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania (PLC/PC)

* Na podstawie formy sygnału wynika poczwórna wartość maksymalnej wartości szczytowej wydajności ultradźwięku.  
** Jeśli urządzenie płuczące jest z grzaniem 




