
Profil produktu

Elmasolvex® VA 
Urządzenie do czyszczenia mikro części  

Nr zamówienia Elma 
Elmasolvex VA (230V) 103 8651 
Elmasolvex VA (115V) 105 2330 
Elmasolvex VA (100V) 105 2331 
Zestaw koszy ∅ 80 mm  105 5836 
Zestaw koszy ∅ 60 mm  105 2351 
Jednostka aktywnego węgla (zestaw) 105 3376 

Uchwyt/ statyw 1 104 6733 

Nowy standard stosowania rozpuszczalników palnych w procesie czyszczenia zegarków:
• Czyszczenie zegarów na bazie rozpuszczalników, certyfikowane, zabezpieczone przed wybuchem

(TÜV Rheinland).
• Ochrona przed oparami i zapachem rozpuszczalnika za pomocą np. niezależnego systemu filtrów. 
• Technika próżniowa dociera do miejsc trudno dostępnych i usuwa pęcherzyki powietrza z zegarów.
• Czyszczenie i płukanie za pomocą  mul�frekwencyjności ultradźwięków w  procesie  obrotowym lub oscylacyjnym.
• Urządzenie można całkowicie obrócić, pojemniki na substancje i podłączenia są bardzo łatwo dostępne.
• Pojemniki na substancje są łatwe do wymiany i płukania; zintegrowany filtr cząstek do przedłużenia okresu 

trwałości substancji czyszczących i płuczących. 
• Szeroka gama praktycznych akcesoriów - zobacz katalog akcesoriów.
• Maksymalna czystość dzięki usuwaniu przez ultradźwięki niechcianych pęcherzyków powietrza.
• Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe  dzięki środkom ochronnym zintegrowanym w urządzeniu.
• Proces ultradźwiękowy/ próżniowy rozpuszczalników w trybie obrotowym lub oscylacji.
• Czyszczenie rozpuszczalnikami: certyfikowane bezpieczeństwo dla palnych rozpuszczalników o punkcie zapłonu 

>12°C, np. elma wf pro, 3 x elma suprol pro, suszenie. 

Dane techniczne

Wymiary ze w. urządzenia (mm) ∅ 600mm, H 
610 mm 

Efektywna moc ultradźwięku (W) 50 może być regulowana 
od 30% do 100% 

Waga łącznie z pojemnikiem (kg) 39 Środek czyszczący Rozpuszczalnik 

Średnica kosza czyszczącego (mm) 80 lub 64 Zakres prędkości obrotu podczas
czyszczenia/ trybu płukania (rpm)     1 do 20 

Podłączenie do powietrza DN 6mm
(aktywne)

 
 

Częstotliwość oscylacji/ 
trybu wibracji (1/s) 1 - 14 

Całkowite zużycie mocy (W)  220 Odchylenie oscylacji/trybu 
wibracji (°) 1 - 60 

Ilość programów 7 stałych, 13 
dowolnie definiowanych 

Zakres prędkości wirowania 
dowolnie regulowany do maks. (rpm) 1400 

Możliwość przełączania 
częstotliwości ultradźwięków (kHz) 40 / 80 Proces suszenia  Próżnia, 

wspierana gazem  
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Elmasolvex® VA jest całkowicie automatycznym urządzeniem czyszczącym do mechanicznych części 
precyzyjnych. Głównie są to małe części zegarków (koła zębate, koła balansu, sprężyny lub obudowy).
Elmasolvex® VA dzięki zastosowaniu techniki próżniowej i środków przeciwwybuchowych zgodnie z normami 
TÜV i EU posiada własne, autonomiczne, wewnętrzne zabezpieczenie przed wybuchem. Oznacza to, że środki 
ochrony przeciwwybuchowej zintegrowane w urządzeniu wykluczają zagrożenie pożarowe podczas pracy 
urządzenia zgodnej z instrukcją. Zastosowanie ultradźwięków jest więc możliwe i prawnie dopuszczalne. Badanie 
prowadzone przez TÜV potwierdza wymagania dotyczące stosowania znaku CE.

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