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Elmasonic xtra line 2 - plug‘n‘clean 

Moduły Wielkość 550 800 1600 

podwójny
(2xUS) 

Nr art. 108 9444 108 9447 108 9450 

   

potrójny 
(2xUS+WLT) 

Nr art. 108 9445 108 9448 108 9451 

   

poczwórny
(3xUS+WLT) 

Nr art. 108 9446 108 9449 108 9452 

   

Wariantów urządzeń nie można później rozbudować o kolejne urządzenia, można natomiast wyposażyć je
dodatkowo o wymienione akcesoria.

Opis
Linie czyszczące xtra line 2 - plug‘n‘clean składają się z podwójnych, potrójnych i poczwórnych modułów w trzech wielkościach.

Za pomocą tych produkowanych seryjnie i ukierunkowanych na użytkownika linii można odwzorować różne procesy czyszczenia. W ten sposób można podołać 
zróżnicowanym zadaniom czyszczenia. Linie czyszczące można zastosować do czyszczenia wstępnego, pośredniego i końcowego.
 Przed obróbką powierzchni, jak np. lakierowanie, galwanizowanie, polerowanie.

 Po lub podczas procesów produkcyjnych, jak np. klejenie, lutowanie, frezowanie, wiercenie lub bezpośrednio przed montażem lub pakowaniem.
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 Wanna ultradźwiękowa ze stali szlachetnej • • 

 Skośne dno wanny w celu łatwiejszego opróżniania z cieczy czyszczącej • 

 Systemy przetworników Sandwich • 

 Częstotliwość ultradźwięków można przełączać między 25 kHz do czyszczenia ogólnego i wstępnego oraz 45 kHz do czyszczenia delikatnego • 

 Funkcja Sweep w celu równomiernego rozmieszczania dźwięków sprawia, że podział dźwięków w wannie jest jednolity • 

 Możliwość włączenia funkcji Pulse w celu wzmożenia intensywności działania ultradźwięków w przypadku uporczywych zanieczyszczeń • 

 Funkcja Degas w celu efektywnego odgazowania cieczy czyszczącej, jak również do specjalnych zastosowań laboratoryjnych • 

 Funkcja Power+  dla czasowo ograniczonego zwiększenia wydajności • 

 Manualne ustawienie intensywności wydajności ultradźwiękowej • 

 Regulacja grzania i temperatury • • 

 Funkcja ultradźwięków sterowana temperaturą: ultradźwięki startują automatycznie po osiągnięciu wybranej temperatury • 

 Automatyczne bezpieczne wyłączenie po 12 h pracy w celu uniknięcia niezamierzonej pracy ciągłej • • 

 Automatyczne bezpieczne wyłączenie w przypadku zbyt wysokiej temperatury w celu ochrony czyszczonych przedmiotów • • 

 Kontrola poziomu w celu bezpiecznego wyłączenia w przypadku zbyt niskiego stanu napełnienia •

ane techniczneD
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� Obsługa przyjazna użytkownikowi poprzez przyciski i wyświetlacz; wyświetlacz w 5 językach do wyboru • • 
� Tworzenie do 5 własnych programów czyszczących • 
� Regulacja czasu w celu programowania czasu startu - dzień i godzina, jak też indywidualnego czasu czyszczenia • • 
� Obudowa ze stali szlachetnej • • 
� Pó ywowa w celu opcjonalnego spływania z powierzchni np. oleju • 
� Spływanie po dnie wypłukanych osadów • 
� Kana  w celu opcjonalnego podłączenia urządzeń peryferyjnych, np. pompy filtrującej, separatora oleju • 
� Oscylacja do kosza transportowego w celu wypłukania zanieczyszczeń wewnątrz kąpieli • ? 
� Przepustnica w celu regulacji wewnętrznej cyrkulacji powietrza • 

Podłączenia linii:
� Połączenie dopływowe: ½ “; przepływ objętościowy:100  l/h; ciśnienie: 6 bar; temperatura min. 15 °
� Połączenie odpływowe 1 “
� Sprężone powietrze ¼“; ciśnienie: 6 bar ( bez oleju i suche)

Dane techniczne

Dane urządzeń 550 US 550 WLT 800 US 800 WLT 1600 US 1600 WLT 

Dane mechaniczne

Maks. pojemność wanny (L) 55   - 80 - 160 - 

Pojemność robocza wanny (L) 55,5 - 82 - 162 - 

Wym. wewnętrzne wanny S/G/W (ok. mm) 300/500/370 344/500/348 300/500/500 344/500/348 525/600/500 544/600/498 

Wym. zewnętrzne urządzenia S/G/W (ok. mm) 497/690/710 497/850/720 497/690/710 497/820/810 720/790/710 720/952/810 

Waga (kg)

Maks. obciążenie kosza transportowego (kg) 15 15 15 15 15 15 

Ustawienie zakresu temperatury (°C) 10-80 10-120 10-80 10-120 10-80 10-120

Dane elektryczne

Napięcie sieci (V~)
3x400 

V/N/PE-
50Hz/60Hz 

3x400 
V/N/PE-

50Hz/60Hz 

3x400 
V/N/PE-

50Hz/60Hz 

3x400 
V/N/PE-

50Hz/60Hz 

3x400 
V/N/PE-

50Hz/60Hz 

3x400 
V/N/PE-

50Hz/60Hz 
Częstotliwość ultradźwiękowa (kHz) 25/45 - 25/45 - 25/45 - 

Całkowity pobór mocy (W) 3900 5000 6800 5000 9500 10 500 

Efektywna wydajność ultradźwięków (W) 1000 
(25/45 kHz) - 1000 

(25/45 kHz) - 2000 
(25/45 kHz) -
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* (W) 4000  
(25/45 kHz)  - 4000  

(25/45 kHz)  - 8000  
(25/45 kHz)  - 

(L pAU)** <85 dB - <85 dB - <85 dB - 

LpZ)** <110 dB - <110 dB - <110 dB - 

(W) 1x2900  4x1200  2x2900  4x1200  3x2500  4x2500  
*
** .

550 550 550 800 800 800 1600 1600 1600 
/ 

(A) Cekon/ 32 Cekon/ 32 Cekon/ 63 Cekon/ 32 Cekon/ 63 Cekon/ 63 Cekon/ 63 Cekon/ 63 Cekon/ 63 

 (mm)
1140/1070  

/1300  
1575 /425  

/1300  
2010/ 1425  

/1300  
1050/ 1425  

/1300  
1575/ 1425  

/1300  
2010/ 1425  

/1300  
1500/ 1524  

/1300  
2250/ 1524  

/1300  
3000/ 1524  

/1300  

(kW) 8,3  12,2  16,1  14,1  20,9  27,7  19,5  29 38,5  

(kg)

Akcesoria

Wielkości urządzeń 550 800 1600 

Brak zdj.

Pokrywa

Nr art. 107 6248  107 6248  108 3231  
      

Kosz transportowy
(szer./gł./wys. mm):
Szerokość oczek (mm):

Nr art. 
Nr art. *

256/436/471  
260/440/473*  
8/8/1 

108 8542  
108 8102  

256/436/595  
260/440/597*  
8/8/1 

108 8547  
108 8195  

521/448/597  
525/452/599*  
8/8/1 

108 8571  
108 8040  
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mm):

Nr art. 108 9453  
xxx €

 mm:

Nr art. 108 9454  
xxx €

) mm:

Nr art. 108 9455  
xxx €

*  oczek

 10/2017
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