
Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · D-78224 Singen · Fon +49 (0) 7731 882-0 · Fax +49 (0) 7731 882-266 · info@elma-ultrasonic.com
www.elma-ultrasonic.com 

Elmasonic P 70 H
Ultradźwiękowe urządzenie czyszczące

Cechy urządzenia
● zbiornik ultradźwiękowy wykonany ze specjalnej odpornej na kawitację stali nierdzewnej
● obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, higieniczna i łatwa do czyszczenia
● systemy przetworników typu sandwich
● dwie częstotliwości ultradźwiękowe w jednym urządzeniu: 37 kHz i 80 kHz
   37 kHz: do usuwania ogólnych zanieczyszczeń i mieszania, rozpuszczania, dyspergowania i odgazowania.
   80 kHz: do czyszczenia kapilar oraz do stosowania w pomieszczeniach „cichej pracy” ze względu na niski poziom hałasu urządzenia
● automatyczne przełączanie częstotliwości do jednoczesnego ogólnego i dokładnego czyszczenia

● tryb Degas do szybkiego odgazowania probówek lub rozpuszczalników w HPLC oraz świeżych płynów czyszczących
● funkcja Auto-degas do automatycznego cyklu odgazowania, np. w przypadku zastosowania świeżego płynu czyszczącego
● regulowana intensywność ultradźwięków do delikatnych powierzchni.
● funkcja ultradźwięku sterowana temperaturą: czyszczenie uruchamia się automatycznie, zaraz po osiągnięciu ustawionej temperatury
● wyświetlanie ustawień urządzenia (np. wartości zadane i rzeczywiste) na wyświetlaczu alfanumerycznym
● zapisywanie ostatniego ustawienia urządzenia po wyłączaniu urządzenia
● elektroniczne pokrętła
● odpływ na tyle urządzenia
● automatyczne mieszanie w trakcie nagrzewania
● wyjmowany kabel sieciowy
● automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 12 godzinach pracy, aby uniknąć niezamierzonego stałego działania
● automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w temperaturze 90°C chroni elementy czyszczone przed nadmierną temperaturą
Dane techniczne
Napięcie sieciowe (V) 115-120 V/220-240 V

Częstotliwość ultradźwiękowa (kHz) 37 / 80

Całkowity pobór mocy P 70 H (W) 970

Efektywna moc ultradźwięku (W) 220

Szczytowa moc ultradźwięku maks.* (W) 880

Moc grzewcza (W) 750

Zewn. wymiary urządzenia S/G/W (mm) 568 / 179 / 221

Wewn. wymiary zbiornika S/G/W(mm) 505 / 137 / 100

Wewn. wymiary kosza S/G/W (mm) 465 / 106 / 50

6.9

Nr zamówienia Elma
Elmasonic P 70 H (220-240 V) 101 3735 

Elmasonic P 70 H (115-120 V) 103 3325 

Kosz ze stali nierdzewnej 100 4247 

Pokrywa (tworzywo sztuczne) 100 3283 

Inne akcesoria dostępne na zapytanie

Waga (kg) 5.6

Materiał zbiornika stal nierdzewna V2A

Materiał obudowy stal nierdzewna V2A

Odpływ 3/8“

Zgodność CE √

Klasa ochrony IP 20

Poziom ciśnienia dźwięku (LpAU) * (dB) 64 / 58

Poziom ultradźwięku (LpAU) * (dB) 102 / 100

* Poziom ciśnienia dźwięku mierzony z koszem i pokrywą w odległości 1 m
** Poziom ultradźwięku mierzony z koszem i pokrywą w odległości 1 m Z 
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Profil produktu

Elmasonic  P  to  idealne  urządzenie  do  profesjonalnych  zastosowań  w  laboratoriach  analitycznych  i  medycznych  oraz  w 
przemyśle. Linia składa się z 6 urządzeń różnych rozmiarów ze zbiornikami o pojemnościach od 2,75 do 28 litrów. Sterowane 
mikroprocesorowo  czyszczenie  ultradźwiękowe  z  technologią  wieloczęstotliwości  (37/80  kHz)  i  specjalnymi  funkcjami  jest 
idealne  do  intensywnego  czyszczenia  i  zastosowań  laboratoryjnych.  Urządzenia  te  są  mocniejsze  niż  standardowe 
ultradźwiękowe urządzenia czyszczące, a moc ultradźwięku można zredukować elektronicznie w zależności od potrzeb.

● aktywowany tryb Sweep do optymalnego podziału pola dźwiękowego w kąpieli czyszczącej
● aktywowany tryb Pulse do zwiększenia intensywności czyszczenia ultradźwiękowego do 20%

Max. objętość zbiornika (litr)

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




