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Urządzenia ultradźwiękowe pod zabudowę

Elmasonic EasyCARE TL
Easy to integrate. Easy to operate.

Q  Maksymalna wydajność ultradźwięków dzięki zintegrowanej funkcji Pulse
Q  Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia temperatury, w celu uniknięcia ścięcia białka
Q  Urządzenia odpowiednie dla wielu koszy medycznych DIN i ISO

   Q Dokładne dozowanie chemii czyszczącej poprzez odpowiednie oznakowanie napełniania
Q Certyfikat kwalifikacji urządzeń, jak też opcjonalne regularne przekwalifikowanie 
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Dane techniczne
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Częstotliwość ultradźwiękowa (kHz) 37

Pojemność robocza (l)* 30 bzw. 50*

Efektywna wydajność ultradźwięków (W) 600

Napięcie sieci (V) 230

Wymiary wewnętrzne wanny S/G/W(mm) 600/450/293

Wymiary wewnętrzne tacy S/G/W(mm) 551/287/137

Ustawienie czasu (min) 1 -15 i praca ciągła
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możliwość zastosowania wielu koszy DIN- i ISO
ze względu na głębokość wanny 30 cm
dwa oznaczenia wysokości napełnienia w celu pewnego
i bezpiecznego dozowania chemii czyszczącej
skośne dno wanny w celu łatwego opróżniania i szybkiej
zmiany płynu czyszczącego
łatwa obsługa dzięki  panelowi obsługi zamieszczonemu 
na froncie płyty roboczej
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oszczędność miejsca i łatwa zabudowa w stoły do czyszczenia
wstępnego
stelaże ścienne do pokrywy w celu zawsze wolnego miejsca
roboczego
optymalna higiena dzięki zaokrąglonym krawędziom wanny
oraz łatwy do czyszczenia panel obsługi

Elmasonic EasyCARE TL
Wydajne urządzenia ultradźwiękowe 
pod zabudowę

Elmasonic EasyCARE TL jest wydajnym urządzeniem 
ultradźwiękowym w celu łatwej integracji w miejscach pracy  
czyszczenia wstępnego. 
Dzięki częstotliwości ultradźwięków 37 kHz, zintegrowanej 
funkcji Pulse w celu osiągania maksymalnej wydajności 
czyszczenia i dwustopniowemu wyświetlaczowi  w przypadku 
zbyt wysokiej temperatury Elmasonic EasyCARE TL  jest 
najlepiej wyposażona w celu zastosowania w procesie 
czyszczenia wstępnego instrumentów chirurgicznych. 

Zakres dostawy zawiera certyfikat kwalifikacji urządzeń wg 
DIN SPEC 40170. W związku z tym jest możliwe 
przekwalifikowanie urządzenia i włączenie jego do procesu 
walidacji. Profesjonalne przekwalifikowanie urządzenia jest 
dokonywane przez serwis Elmy.  

Dostawa zawiera
wannę ultradźwiękową, generator, panel obsługi oraz materiał montażowy

Dostępne akcesoria:
Pokrywa ze stelażem ściennym oraz tacki do kosza

Inne zalety Elmasonic EasyCARE TL:

*wg wysokości napełnienia, zgodnie z oznaczeniem
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