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Elmasonic EasyCARE TL 

230 V~
Nr art. 108 4261 

Opis Elmasonic EasyCARE TL: 
Elmasonic EasyCARE TL jest wydajnym urządzeniem ultradźwiękowym, jego celem jest łatwa
integracja z miejscem roboczym do czyszczenia wstępnego.  
Elmasonic EasyCARE TL dzięki częstotliwości ultradźwięków 37 kHz, zintegrowanej funkcji Pulse w 
celu maksymalnej wydajności czyszczenia oraz ostrzeżeniu w przypadku zbyt wysokiej temperatury
jest najlepiej wyposażone do zastosowania w czyszczeniu wstępnym instrumentów. 
W skład dostawy wchodzi certyfikat dot. kwalifikacji urządzenia wg DIN SPEC 40170. W związku z tym jest 
możliwe przekwalifikowanie urządzenia oraz jego wdrożenie do procesu walidacji. Profesjonalne 
przekwalifikowanie urządzenia przeprowadza serwis Elmy. 
 

Cechy urządzenia Elmasonic EasyCARE TL 

• Maksymalna wydajność ultradźwięków dzięki zintegrowanej funkcji Pulse 

• Ostrzeżenie w przypadku wysokiej temperatury w celu uniknięcia koagulacji białka 

• Możliwość zastosowania różnych koszy DIN i ISO ze względu na głębokość wanny 30 cm 

• Dwa wyznaczniki wysokości napełnienia w celu pewnego i oszczędnego dozowania chemii czyszczącej

• Ukośne dno wanny w celu łatwego opróżniania i wymiany cieczy czyszczącej 

• Łatwa obsługa dzięki zamieszczeniu panelu obsługi na froncie roboczym

• Oszczędność miejsca, łatwa zabudowa w stół do czyszczenia wstępnego 

• Stelaże ścienne do zamieszczenia pokrywy w celu zachowania wolnego miejsca w obszarze roboczym

• Ułatwione utrzymanie higieny dzięki zaokrąglonym krawędziom wanny i łatwy do czyszczenia panel obsługi

• Certyfikat w celu kwalifikacji urządzeń jak też opcjonalne regularne przekwalifikowanie poprzez serwis Elmy
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Dane techniczne: 
Elmasonic EasyCARE TL 

Dane mechaniczne

Pojemność robocza wanny (L)* 30/50 *w zależności od wysokości napełninia wg znacznika

Wymiary wewnętrzne wanny S/G/W (ok. mm) 600x450x293 

Materiał wanny (stal szlachetna) 1.4301 

Odpływ (cal) 1 1/2 

Maksymalna ładowność stelaża na kosz (kg) 15 

Waga  

Wanna ultradźwiękowa (kg) 15,5 

Generator (kg) 8,5 

Panel obsługi (kg) 0,8 

Pokrywa (kg) 2,3 

Stelaż kosza (kg) 1,2 

Dane elektryczne 

Napięcie sieci (V~) 230 

Częstotliwość ultradźwięków (kHz) 37 

Efektywna wydajność ultradźwięków (W) 600 

Maksymalna wydajność szczytowa ultradźwięków* (W) 2400 

Ustawienie czasu (minuty) 1-15 & praca ciągła

Poziom hałasu 

Poziom cisnienia akustycznego (LpAU)** <75 dB ** Poziom cisnienia akustycznego mierzony z koszem i pokrywą w odległości 1m 

Poziom ultradźwięków (LpZ)** <110 dB ** Poziom cisnienia akustycznego mierzony z koszem i pokrywą w odległości 1m 
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Akcesoria: 

Elmasonic EasyCARE TL 

Stelaz do kosza, wymiary użytkowe (S/G/W mm): 
Nr art.

551x287x137 
107 7734 

Pokrywa (S/G/W mm): 
Nr art.

640x540x48 
107 7689 

Stelaż ścienny do pokrywy 2x (ŚxD mm) 
Nr art.

5x80 
108 3581 

Zestaw odpływowy 
 (cal)
Nr art. 

1 ½ 
107 7658 
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