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TI-H-15
Ultradźwiękowe wieloczęstotliwościowe urządzenie do czyszczenia

Wydajne urządzenie czyszczące o wysokiej jakości, ergonomicznym designie i innowacyjnej technologii:
  
● dwie częstotliwości do wyboru: MF2 i MF3 do intensywnego i delikatnego czyszczenia
● dostępne pary częstotliwości: 25/45, 35/130 kHz 
● model z technologią wieloczęstotliwości z 25/45 kHz:
   25 kHz do ogólnego czyszczenia ze środków ścierających i polerujących 
   45 kHz do delikatnego czyszczenia i usuwania oleju i smaru,
   idealne do twardych powierzchni z metalu i szkła - w przemyśle, rzemiośle i w sektorze produkcji biżuterii,
   w jubilerstwie odpowiednie tylko do twardych kamieni 
● model z technologią wieloczęstotliwości z 35/130 kHz:
   35 kHz do usuwania oleju i smaru z twardych powierzchni, takich jak metal, szkło i twarde kamienie szlachetne 
   130 kHz do czyszczenia delikatnych powierzchni w sektorze biżuterii lub elektronice
● tryb Degas do efektywnego odgazowania płynów czyszczących
● tryb Sweep dla równomiernego rozkładu pola dźwiękowego
● zmienna moc ultradźwięku
● wanny wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej, w celu ponadprzeciętnej eksploatacji i wytrzymałości zbiornika 
● zegar sterujący, regulacja od 0 do 15 min. oraz praca ciągła
 
● sterowanie temperaturą 30-80°C

Nr zamówienia Elma
TI-H-15 MF2 230V 239 030 0020 

TI-H-15 MF2 115V 239 030 0023 

TI-H-15 MF2 100V 239 030 0024

TI-H-15 MF3 230V 239 030 0010

TI-H-15 MF3 115V 239 030 0013

TI-H-15 MF3 100V 239 030 0014

Pokrywa ze stali nierdzewnej 239 020 0050

Kosz ze stali nierdzewnej 260 / 210 / 130 mm 200 000 0997

Pokrywa na zawiasach (izolacja dźwiękowa) 239 035 0000
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Dane techniczne
Napięcie sieciowe (V) 100-120V lub 230V

Podłączenie do sieci 1Ph. / 1N / 1 PE

Całkowity pobór mocy (W) 1200

Efektywna moc ultradźwięku (W) 200

Szczytowa moc ultradźwięku maks.* (W) 800

Grzanie (W) 1000

Zewn. wymiary urządzenia SxGxW (mm) 400 / 410 / 420**

Wewn. wymiary zbiornika SxGxW (mm) 300 / 240 / 200

Objętość zbiornika (litry) 12,2

Waga (kg) 16

Odpływ 1/2“

Materiał zbiornika Stal nierdzewna

Materiał obudowy Stal nierdzewna

Klasa ochrony IP 21

 
* Na podstawie formy sygnału wynika poczwórna wartość maksymalnej  
wartości szczytowej wydajności ultradźwięku.  

Profil produktu




