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Zegarki i biżuteria

Technika czyszczenia ultradźwiękami i parą
do komponentów zegarów i biżuterii - do produkcji i serwisu

Q Efektywna technologia czyszczenia ultradźwiękami
ze sprawdzonymi trybami czyszczenia i odpowiednimi akcesoriami

Q Modułowe i niestandardowe linie czyszczące
Q Technologia strumienia pary Elmasteam do efektywnego i delikatnego 
czyszczenia z 4.5 do 8 bar
Q Specjalnie opracowana chemia czyszcząca do czyszczenia elementów zegarków i 
biżuterii 
Q Rotomaty, urządzenia do sprawdzania i serwisowania zegarów



xtra line 2 AUTO

Zwłaszcza w obszarze zegarków ważne czynności związane z 
czyszczeniem występują podczas produkcji i w serwisie 
zegarków. Obudowy zegarków, szkła, metalowe paski, 
zamknięcia, itp. muszą być czyszczone pomiędzy 
poszczególnymi etapami produkcji. Od ponad 60 lat Elma 
oferuje specjalistyczną wiedzę zegarmistrzowską podczas 
produkcji i serwisu z wykorzystaniem ultradźwiękowych i 
parowych technologii czyszczenia.

Urządzenia ultradźwiękowe i parowe Elma, a także 
systemy ultradźwiękowe są niezbędne w produkcji 
biżuterii i w studiach jubilerskich. Do czyszczenia 
pośredniego, napraw i czyszczenia końcowego, 
technologia czyszczenia Elmy jest najlepszym wyborem w 
celu uzyskania lśniącej powierzchni o wysokiej czystości.

Znani producenci marek i międzynarodowe centra 
serwisowe polegają na technologii Elmy.

Profesjonalna technologia czyszczenia
w produkcji oraz w serwisie zegarów i biżuterii 

W celu czyszczenia mechanicznych zegarków Elma 
oferuje wiodącą na rynku technologię za pomocą 3 maszyn 
do czyszczenia zegarków z serii Elmasolvex.

Urządzenia czyszczące Elmasolvex obejmują procesy 
czyszczenia zarówno ultradźwiękami, jak i proces 
obrotowy lub oscylacyjny i pracują w pełni automatycznie 
w systemie jedno- lub wielokomorowym. Dla mniejszych 
warsztatów Elmasolvex ma w swoim portfolio również 
czysto mechaniczną wersję - Elmasolvex SE.

W przypadku produkcji o wyższej przepustowości Elma dostarcza przy udziale xtra line 2 przemyślaną i modułową koncepcję 
systemową. Można przeprowadzać różne procesy wodne z udziałem ultradźwięków, a następnie spłukiwać i suszyć części.
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Ultradźwięki. Para. Chemia czyszcząca.
Technologia opracowana przez Elmę.

W zależności od zastosowania, dostępne są 
ultradźwiękowe urządzenia czyszczące w różnych 
rozmiarach, ze sprawdzonymi funkcjami, takimi jak 
Sweep, Degas i Pulse, a także do zastosowań typu Heavy-
Duty. Koncentraty do czyszczenia dostosowane do 
potrzeb, dejonizowane wkłady wodne do urządzeń 
płuczących i osuszających dopełniają proces czyszczenia.

Aby wspomóc mechaniczne czyszczenie w kąpieli 
ultradźwiękowej, istnieją specjalnie opracowane 
koncentraty czyszczące z serii Elma Clean. Za jej pomocą 
można rozjaśnić lub/ i odtlenić części do zegarków, 
biżuterię złotą i srebrną. Dzięki nowemu EC 95 - Polish 
Paste & Soil Remover  i sprawdzonemu środkowi Elma 
Noble Clean zegarki i biżuteria zyskują nawet tymczasową 
ochronę antykorozyjną. Aby części po kąpieli 
zanurzeniowej/ ultradźwiękowej lub płukaniu były 
ponownie suche, Elma oferuje suszarki serii Elmadry TD 
do suszenia przy pomocy zimnego lub ciepłego powietrza. 
Do czyszczenia wrażliwych części bez udziału chemii Elma oferuje urządzenia do czyszczenia parą Elmasteam o ciśnieniu 
pary od 4,5 do 8 barów. Wytwarzana biżuteria może również składać się z różnych metali szlachetnych, kamieni 
szlachetnych i półszlachetnych oraz pereł i koralowców, w tej sytuacji czyszczenie za pomocą ultradźwięków nie jest 
zalecane. W takich przypadkach biżuterię można delikatnie wyczyścić przy pomocy urządzenia do czyszczenia parą 
Elmasteam.

Przy ciśnieniu pary 4,5 do 8 bar można łatwo usunąć pozostałości po paście polerskiej, wosku i inne pozostałości 
wynikające z noszenia. Opcjonalne funkcje, takie jak sprężone powietrze, mokra para i indywidualna regulacja ciśnienia 
dodatkowo poprawiają efekt czyszczenia. Za pomocą pary można usunąć w ciągu kilku sekund resztki środków polerskich 
oraz brudu, bez żadnych pozostałości i plam. Dzięki opcjonalnej funkcji sprężonego powietrza biżuterię można za pomocą 
urządzenia Elmasteam również wysuszyć.

Koncepcja czyszczenia Elmy

Czyszczenie wstępne:
Elmasteam  

Czyszczenie ultradźwiękowe za 
pomocą Elmasonic  i chemii  
czyszczącej Elma Clean 

Płukanie: 
Elmasteam

Suszenie za pomocą
Elmasteam lub 
Elmadry



Elmasonic S
Niezawodna technologia czyszczenia ultradźwiękowego

Urządzenia ultradźwiękowe Elmasonic S są dostępne w 17 
rozmiarach i dysponują funkcjami najczęściej 
potrzebnymi w  codziennej pracy warsztatu oraz serwisu. 
W ten sposób stają sie nieodzownym pomocnikiem w 
codziennej pracy.

Częstotliwość ultradźwięków 37 kHz 
Najbardziej różnorodne zadania czyszczenia są 
wykonywane szybko i niezawodnie dzięki 
wysokowydajnym urządzeniom.

Funkcja Degas do szybkiego odgazowania
Specjalna funkcja Degas umożliwia szybkie odgazowanie 
świeżego roztworu czyszczącego.

Funkcja Sweep do optymalnego podziału 
pola dźwiękowego
Urządzenia osiągają optymalne wyniki czyszczenia po 
aktywacji funkcji Sweep. Ta "elektroniczna oscylacja" 
czyści przeznaczone przedmioty, niezależnie od 
wysokości napełnienia. Moc ultradźwiękowa jest 
optymalnie rozprowadzana w kąpieli ultradźwiękowej. 
Prowadzi to do skuteczniejszego czyszczenia w krótszym 
czasie.

Pozostałe funkcje Elmasonic S 
Urządzenia ultradźwiękowe Elmasonic S dysponują również:

 Q

 Q

 Q

 Q

elektroniczną regulacją czasu i temperatury, 

przetwornikami o wysokiej wydajności,

zabezpieczeniem przed grzaniem na sucho,

funkcją Auto-Start z regulacją temperatury.

Urządzenia Elmasonic S są niezawodne i niezwykle 
ekonomiczne w codziennym użytkowaniu.

Elmasonic S 30 H z koszykiem i pokrywką



Elmasonic P 30 H  

Cyfrowe wyświetlacze urządzeń ultradźwiękowych 
Elmasonic P są łatwe w obsłudze i przyjazne dla 
użytkownika. Wszystkie wartości zadane i rzeczywiste są 
łatwo rozpoznawalne i czytelne.

Jedno urządzenie - dwie częstotliwości
Każde urządzenie Elmasonic P ma zintegrowane dwie 
częstotliwości, które mogą być manualnie przełączane w 
zależności od zadania.
Q Ultradźwięki 37 kHz:  

do dużych, uporczywych zanieczyszczeń.
Q Ultradźwięki 80 kHz:  

idealne do cichych miejsc pracy lub do czyszczenia 
wnętrz, jak np. w kapilarach i wrażliwych kamieni 
szlachetnych. 

Funkcje serii Elmasonic P 

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

tryb Normal:  
do prostych zadań czyszczenia

funkcja Pulse:  
możliwość zwiększenia mocy o ok. 20 % 
poprzez podwyższenie mocy szczytowej

funkcja Sweep:  
w celu równomiernego podziału mocy w całym 
urządzeniu

funkcja Degas:  
do szybkiego odgazowywania świeżej cieczy czyszczącej 

indywidualna regulacja mocy:  
w przypadku wrażliwych powierzchni wydajność 
ultradźwiękową można indywidualnie redukować

Dodatkowe funkcje:
Q funkcja Pause do przerwania pracy
 Q   Auto-Start sterowana temperaturą

w celu automatycznego startu ultradźwięków po 
osiągnięciu wybranej temperatury.

Elmasonic P 
Wieloczęstotliwościowe urządzenia ultradźwiękowe o wysokiej wydajności i szczególnie cichej pracy



Elmasonic xtra TT 30H

Elmasonic 
xtra TT 120H

Elmasonic xtra TT 
Funkcjonalna technologia w nowoczesnym designie zapewniająca 
wysoką jakość czyszczenia

Myjki ultradźwiękowe nastołowe Elmasonic xtra TT są przeznaczone do użytkowania z dużym obciążeniem w 
produkcji, warsztacie i serwisie. Wyposażenie takie, jak na stałe zintegrowana funkcja Sweep, możliwość włączenia 
funkcji Dynamic lub indywidualnie regulowana temperatura graniczna z wyświetlaczem LED ułatwiają czyszczenie 
części w codziennej pracy.    
Wszystkie funkcje i parametry czyszczenia, takie jak wybór czasu i grzania, są przyjazne dla użytkownika i można je 
szybko ustawić na przednim panelu sterowania oraz monitorować. Dzięki mocy ultradźwiękowej 35 kHz urządzenia 
Elmasonic xtra TT są zaprojektowane do pracy ciągłej przy maksymalnym obciążeniu (Heavy-Duty). Wanny wykonane 
są z odpornej na kawitację stali nierdzewnej, dzięki czemu urządzenia są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. W przypadku 
pracy urządzenia na jedną zmianę okres gwarancji wynosi 3 lata.

Funkcje urządzeń ultradźwiękowych Elmasonic xtra TT: 

 Q

Q 

Q 

 Q

 Q

Q 

Trwale zintegrowana funkcja Sweep zapewnia równomierne rozprowadzanie mocy ultradźwiękowej w kąpieli 
ultradźwiękowej.
Dodatkowa funkcja Dynamic podwyższa szczytową moc ultradźwięków. W ten sposób poprawia się efektywność 
czyszczenia, aby usunąć nawet bardzo uporczywie przylegające zanieczyszczenia.
Indywidualnie regulowana temperatura graniczna z wyświetlaczem ostrzegawczym LED po osiągnięciu temperatury. 
Wrażliwe części, takie jak kamienie szlachetne lub tworzywo sztuczne, są traktowane delikatnie.
Przejrzysty i wodoszczelny panel obsługi.
Funkcja Auto-Start s terowana temperaturą: ultradźwięki uruchamiają się automatycznie po osiągnięciu zadanej 
temperatury. 
Bezpieczne dla użytkownika dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa.

Łatwe i szybkie  
spuszczanie zużytej 
cieczy czyszczącej za 
pomocą zaworu 
kulowego odpływu

Wanna spawana ze specjalnej stali nierdzewnej z 
oznakowaniem poziomu napełnienia i skośnym 
dnem w celu łatwiejszego opróżniania urządzenia

Przejrzysty, zabezpieczony przed wodą panel 
obsługi z
Q  indywidualną regulacją czasu i temperatury 
Q funkcją Sweep
Q funkcją Start/Stop i Dynamic
Q ustawianą temperaturą graniczną  

z  wyświetlaczem LED



Elmadry TD 120

Elmadry TD 30

Równocześnie pokrywa redukuje zużycie energii. Filtr 
przeciwpyłowy na spodniej stronie urządzenia jest 
wymienny i zabezpiecza przed zabrudzeniem 
czyszczonych części.

W Elmadry poprzez wyposażenie w nawiew zimnego i 
ciepłego powietrza (70°C) można suszyć delikatnie także 
wrażliwe części. Podczas suszenia chłodnym powietrzem 
części można dodatkowo szybko schłodzić.

Dzięki opcji automatycznego bezpiecznego wyłączania po 
osiągnięciu temperatury granicznej urządzenia Elmadry 
TD są bardzo bezpieczne w użytkowaniu.

Pokrywa z otworami 
wentylacyjnymi służy 
również jako 
podstawka do 
odkładania

Zastosowanie 2 koszy

Włącznik dmuchawy zimnego i ciepłego powietrza

Automatyczne 
bezpieczne 
wyłączanie po 
osiągnięciu 
temperatury 
granicznej

Kosze ze stali szlachetnej 
odpowiednie również do 
zastosowania w kąpieli 
ultradźwiękowej Elmasonic 

Elmadry TD
Bezpieczne i wydajne suszenie

Suszarki Elmadry TD są dostępne w 3 różnych 
rozmiarach i są przeznaczone do stosowania w produkcji, 
warsztacie i serwisie. Po czyszczeniu w kąpieli 
ultradźwiękowej, czyszczony w koszu przedmiot jest 
najpierw spłukiwany wodą miejską, a następnie 
zanurzony w kąpieli z wodą demineralizowaną lub 
destylowaną (niezbędne, aby uniknąć plam). Kosz z 
czyszczonymi częściami można następnie łatwo i wygodnie 
umieścić w suszarce Elmadry TD.  Gdy pokrywa jest 
nałożona, włącza się funkcja ciepłego powietrza. W 
pokrywie występują otwory wentylacyjne, przez które 
wilgotne powietrze wydostaje się na zewnątrz. 

Funkcje Elmadry TD:
 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

Funkcja ciepłego powietrza o stałej temperaturze 70 °C
Dmuchawa zimnego powietrza (temperatura pokojowa) do suszenia wrażliwych części
Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa po osiągnięciu temperatury granicznej 
3 wielkości urządzenia: 3 l, 12 l oraz 30 l do trzymania koszy lub uchwytów
Opcjonalnie są dostępne maty silikonowe do ochrony wrażliwych części
Prosta i szybka obsługa

Delikatne suszenie biżuterii i komponentów zegarów Grzanie i wentylator zintegrowane w podłodze wanny



Wanna z serii Elmasonic xtra ST występuje w 8 rozmiarach (30 - 250 l). 
Obudowa ze stali nierdzewnej i wytrzymała wanna są zaprojektowane do 
ciągłej pracy. Na szczególnie odporną stal nierdzewną są 3 lata gwarancji w 
sytuacji, jeśli jest używana zgodnie z przeznaczeniem.

Szeroka oferta wyposażenia ułatwia pracę z urządzeniami. Wszystkie 
urządzenia są na kółkach i można je z łatwością stosować dokładnie tam, gdzie 
są potrzebne. Wszystkie ważne parametry, takie jak wybór czasu i grzania, 
częstotliwość ultradźwiękowa i inne zaprogramowane funkcje, można łatwo 
regulować i monitorować na przednim panelu.

Elmasonic xtra ST 600H  
z opcjonalną pokrywą dźwiękoszczelną i 
koszem 

Zalety serii Elmsonic xtra ST 

 Q

 Q

 Q

 Q

Q 

 Q

 Q

 Q

 Q

Multiczęstotliwość 25/45 kHz: 
ustawiana indywidualnie, w zależności od zadania czyszczenia
25 kHz do ogólnego czyszczenia części i usuwania uporczywych zanieczyszczeń, jak 
pasty polerskie i pasty do docierania. 
45 kHz do czyszczenia wrażliwych części i powierzchni z zanieczyszczeń takich, jak 
oleje, emulsje do borowania i tłuszcze. Idealna także do twardych powierzchni z metalu i 
szkła stosowanych w przemyśle, rzemiośle i produkcji biżuterii.            
Funkcja Sweep do optymalnego podziału pola dźwiękowego/ podwyższenia wydajności 
czyszczenia w całej kąpieli ultradźwiękowej.
Możliwość aktywowania funkcji Pulse, która podwyższa wydajność szczytową 
ultradźwięków, dzięki czemu usuwane są nawet bardzo uporczywe zanieczyszczenia. 
Funkcja Dynamic: funkcje Sweep i Pulse zmieniają się automatycznie. Wydajność 
ultradźwięków można podwyższyć nawet o 20%. Równocześnie zostanie wzmocniony 
efekt czyszczenia dzięki równomiernemu podziałowi ultradźwięków w kąpieli 
ultradźwiękowej.
Krótki czas nagrzewania dzięki wysokiej wydajności grzewczej z regulacją temperatury 
(30 - 80°C) 
Bezpieczny dla użytkownika dzięki automatycznemu wyłączaniu
Łatwa w serwisowaniu ze względu na szybką zmianę panelu sterowania i generatora. 
Oznacza to, że urządzenia są szybko gotowe do ponownego użytku.

Elmasonic xtra ST
Wydajne ultradźwiękowe urządzenia stojące



xtra line 2 EASY z manualnym spłukiwaniem

xtra line 2 AUTO z robotem transportowym i 
taśmami transportowymi w celu 

zoptymalizowania przepustowości.  
Sterowanie IPC w celu niezawodnych procesów 

i powtarzalnej jakości czyszczenia.

Od manualnej po w pełni automatyczną 
ultradźwiękową linię czyszczącą

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

Q 

Multiczęstotliwość  
 25/45 kHz lub 37/130 kHz 
Funkcja Sweep w celu otrzymania 
równomiernych wyników czyszczenia 
Funkcja Degas 
do szybkiego odgazowania świeżego 
płynu czyszczącego
Funkcja Pulse w celu podwyższenia 
wydajności w przypadku trudnych 
zadań czyszczenia
Opcjonalnie również z ultradźwiękami z 
boku
Różne systemy suszenia do różnych 
wymagań materiału 

 Q

 Q

 Q

Q 

 Q

Do dokładnego i precyzyjnego czyszczenia  w wersji 
„precision“z zaokrąglonymi krawędziami wanny,   
specjalną powierzchnią i orurowaniem
Kompaktowy design linii z małym zapotrzebowaniem 
na miejsce i łatwymi do czyszczenia powierzchniami 
Odpowiednie akcesoria, jak kosze, pokrywy lub 
miejsce do spłukiwania i  urządzenia peryferyjne, jak 
separator oleju i jednostki dozujące, które można 
zintegrować również w późniejszym czasie 
Urządzenia seryjne z zintegrowaną wanną denną 
Wanny czyszczące połączone kaskadowo w celu 
ponownego użycia tej samej wody a także obniżenia jej 
zużycia 

Elmasonic xtra line 2 została zaprojektowana do 
delikatnych zadań czyszczenia poprzez system budowy 
modułowej, dzięki czemu jest elastyczna w zastosowaniu i 
ma możliwość rozbudowy.

Linie czyszczące występują z częstotliwością 25/45 kHz lub 
37/130 kHz. W linii modułów można łatwo umieścić różne 
wielkości wanien i w ten sposób planować indywidualne 
systemy.

Kompaktowy, zamknięty design modułu umożliwia jego 
łatwą pielęgnację. Urządzenia peryferyjne do pielęgnacji 
kąpieli, jak np. separator oleju, agregaty filtracyjne, itd. są 
pozycjonowane wewnątrz systemu, oszczędzając w ten 
sposób miejsce. Dzięki wyjmowanym tylnym panelom 
konserwacja i serwis linii  xtra line 2 są łatwe i szybkie.

Wszystkie urzadzenia i linie są przygotowane do 
rozbudowy i różnych akcesoriów. 

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

Niezwykle łatwa w obsłudze i konserwacji
dzięki kompaktowej koncepcji systemu z łatwo dostępnymi i 
szybko wymiennymi komponentami
Łatwy w doposażeniu do automatycznego systemu czyszczenia 
Koncepcja systemu o wysokiej efektywności 
Monitorowana produkcja za pomocą rejestratora danych, 
OEE, analizy trendów i zarządzania energią
Opcjonalne zastosowanie manualnych lub automatycznych 
skanerów kodów kreskowych/ matryc danych lub systemów 
RFID 
Połączenie z MES lub systemami IT klienta
Przyjazna dla użytkownika wizualizacja sterowania opartego na 
IPC za pośrednictwem panelu dotykowego



Roboty Elmy STC i linie MTC ze złożonym systemem transportującym 
Linie czyszczące na wymiar

Zarówno systemy Elma STC, jak i MTC są dostępne w różnych 
rozmiarach zbiorników i są przystosowane do wysokiej 
przepustowości z bardzo wysokimi wymaganiami czystości.

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

Procedury z wieloma opcjami wybieranymi 
indywidualnie, w zależności od wymogów czyszczenia, 
materiałów i czyszczonego przedmiotu
Różne systemy suszenia (ciepłe powietrze, suszarka 
przepływowa, suszarka IR lub próżniowa) 
Systemy można łatwo rozszerzać za pomocą akcesoriów
(załadunek i rozładunek, załadunek na mokro itp.)
Opcjonalne przygotowanie kąpieli - urządzenia 
peryferyjne (systemy pomp filtracyjnych, separatory oleju, 
systemy oczyszczania wody)
Monitorowanie produkcji za pomocą rejestratora danych
i czujników z certyfikatami kalibracji dla potwierdzenia 
stałej jakości produktu
Sterowanie przemysłowym PC z intuicyjną wizualizacją
Opcja zdalnego sterowania i konserwacji
Opcjonalne połączenie z systemem MES lub systemami IT 
klienta
Opcjonalne zastosowanie skanera kodów kreskowych / 
matryc danych lub systemów RFIDLinie czyszczące dopasowane do potrzeb 

klienta

Wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad tym, aby 
znaleźć właściwe rozwiązanie i jako kompetentny partner 
niezawodnie pomagamy od przeprowadzenia testu 
czyszczenia w naszym laboratorium po opracowanie 
procesu czyszczenia i planowanie linii aż do 
uruchomienia, a następnie konserwacji.

Indywidualność i standaryzacja nie wykluczają się 
wzajemnie w liniach Elmy. Możliwe jest zatem również 
zintegrowanie znormalizowanych urządzeń peryferyjnych, 
takich jak separatory oleju, aby przedłużyć żywotność 
kąpieli czyszczącej, pomp filtrujących i instalacji do 
uzdatniania wody VE w systemach/ liniach czyszczących.



Pierścionek Łańcuszek Obudowa zegarka Bransoleta zegarka

Czyszczenie ze śladów użytkowania            Czyszczenie z pasty polerskiej Czyszczenie z pasty polerskiej Czyszczenie z tłuszczu i silikonu 

Ponadto urządzenie do czyszczenia parą Elmasteam można również stosować do łagodnego usuwania uporczywych 
zabrudzeń, takich jak pozostałości polerujące, oleje, lepkie woski, środki do wytrawiania itp.

Przykłady zastosowania - przed i po czyszczeniu

Elmasteam 45 basic  jest idealnym urządzeniem parowym 
do czyszczenia noszonej oraz składowanej biżuterii, a także 
zegarków, łańcuszków i pierścionków z kamieniami.  

W przypadku czyszczenia parą i/ lub w połączeniu z 
czyszczeniem ultradźwiękowym czyszczone przedmioty w 
bardzo krótkim czasie odzyskują blask.  Podczas etapów 
produkcji Elmasteam usuwa pastę do polerowania w 
zaledwie kilka sekund.

Na urządzenia czyszczące parą Elmasteam są 3 lata 
gwarancji.

Elmasteam 45 basic  
Urządzenia czyszczące parą z dyszą stałą lub elastyczną rękojeścią

Elmasteam 45 basic 
występuje w 2 wersjach:

a. z dyszą stałą:
pozwala pracować dwiema
rękami. Idealna do
bezpiecznego trzymania
łańcuszków lub bransolet i
usuwania nawet
najmniejszych
zanieczyszczeń w ogniwach
łańcuszków.

b. z elastyczną rękojeścią:
aby uzyskać większą
elastyczność podczas
traktowania parą części w
zlewie lub bezpośrednio w
większych obiektach.

Wyświetlacz 

Q przejrzysty 

Q ciągła kontrola
stanu pracy

Łatwe uruchamianie myjki

Dysza stała
do pracy oburącz.

Pośrednie grzanie 
Q krótki czas nagrzewania 
Q  wysoka dostępność pary   
Q  łatwe usuwanie kamienia

i czyszczenie zbiornika 
Q  trwałe urządzenie



 Q Czyszczenie, płukanie i suszenie - wszystko za 
pomocą Elmasteam 8 basic 

 Q

 Q

Wysoka dostępność pary przy ciśnieniu pary 8 bar 
Indywidualnie regulowane zakresy ciśnienia "Soft" i 
"Strong"

Elmasteam 8 basic
Alternatywa czyszczenia przyjazna dla środowiska

Regulacja pary jako 
funkcja opcjonalna: 
Q „wet”- para mokra 

 Q „dry”- para sucha 

Różne ustawienia 
i tryby 

Stała dysza
do pracy oburącz

Łatwe napełnianie manualne 

Opcjonalnie z
Q automatycznym 
napełnianiem

lub
Q funkcją sprężonego 
powietrza

Oszczędność miejsca dzięki 
zajęciu minimalnej 
powierzchni

Elastyczna rękojeść
z 2 zintegrowanymi funkcjami:

 Q

 Q

para i
próżnia do suszenia 

Czyszczenie za pomocą elastycznej rękojeści
Przedmiot czyszczony jest trzymany za
pomocą pęsety, czyszczenie przebiega szybko i 
skutecznie.

Czyszczenie z udziałem dyszy stałej i absorbera 
 Wilgoć i zabrudzenia są zbierane w absorberze. 

 Q

 Q

 Q

Automatyczny tryb eco: przyjazny dla środowiska, 
oszczędność kosztów i energii
Inteligentny program odwapniania z regularnymi cyklami 
3 lata gwarancji



Unispeed
Urządzenie do polerowania  
z dwiema prędkościami

Polini
Wydajne urządzenie do polerowania 

 Q

 Q

 Q

 Q

Wydajne polerowanie za pomocą 
zintegrowanego odpylania
Prędkość ustawiona na 2800 rpm
Zdejmowana przezroczysta osłona 
do polerowania większych części 
Szuflada filtra z drobnym filtrem

Profesjonalna maszyna do polerowania 
z 1 stanowiskiem 
Q 

Q 

 Q

Q 

 Q

Polerowanie z zintegrowanym 
odpylaniem
Prędkość ustawiona na 1400  
lub 2800 rpm 
Zdejmowana przezroczysta 
osłona do polerowania 
większych części  
Podświetlane miejsce do 
polerowania 
Szuflada filtra z drobnym 
filtrem

Duża maszyna do polerowania z 
dwoma wrzecionami

 Q

 Q

 Q

Q 

Q 

Polerowanie z zintegrowanym 
odpylaniem
Prędkość ustawiona na1400  lub 
2800 rpm
Zdejmowana przezroczysta osłona 
do polerowania większych części  
Podświetlane miejsce do 
polerowania 
Szuflada filtra z drobnym filtrem

Urządzenia do serwisu zegarów i do polerowania
Praktyczne urządzenia serwisowe dla zegarmistrzów i jubilerów

Cyclomatic-Due obsługuje bezgłośnie 
2 zegarki. Kompaktowe urządzenie 
dla kolekcjonerów i miłośników 
zegarków automatycznych wysokiej 
jakości. Ze względu na żywotność 
baterii do jednego roku, zegary można 
przechowywać w sejfie przez dłuższy 
czas. Zasilanie z sieci jest możliwe 
opcjonalnie.

Multispeed
Urządzenie do polerowania z 
dwoma wrzecionami

Cyclomatic-Due
Design i funkcja w harmonii

Leak Controller 2000
Sprawdzenie szczelności bez ryzyka

Tester próżniowy do testowania 
zegarków pod kątem wodoodporności

 Q

 Q

łatwa obsługa
idealny do testowania po 
zmianie baterii

Do łatwego i szybkiego 
rozmagnesowania części zegarków i 
narzędzi.

Antimag
Przyrząd do rozmagnesowania



Cyklomaty
Cyklomat dla zegarmistrzów i producentów zegarków na całym świecie

Uchwyt na zegarki z paskami Uchwyt przemysłowy Zamknięty boks na zegarki Boks na 4 zegarki bez pasków

Cyklomat pro, z osłoną

Funkcje i wyposażenie:  
Q Nakręcanie do 24 zegarków (z bransoletkami lub bez) 
Q Zasilacz100 - 240 V, 50/60 Hz

 Q

 Q

Q 

 Q

Cyklomat do 12 zegarków, bez osłony 

Profesjonalne urządzenie do nakręcania zegarków
Urządzenie można konfigurować indywidualnie lub 
dostosować do odpowiednich wymagań, dzięki czemu 
zegarek na urządzeniu może zająć dowolną pozycję jak na 
nadgarstku. Różne warianty nakręcania zapewniają 
optymalne nakręcanie i regulację cyrkulacji zgodnie z 
wymaganiami zegarków mechanicznych.

Dzięki mocnemu i bezgłośnemu silnikowi nawet duże i 
ciężkie zegarki mechaniczne można łatwo nakręcić. 
Zamykana osłona zapewnia dodatkową ochronę drogich 
zegarków przed kurzem i działaniami mechanicznymi. W 
rezultacie Cyclomotion jest optymalnie zaprojektowany 
do pracy producentów zegarków i zegarmistrzów.

Akcesoria:
Q  zamykana osłona jako dodatkowa ochrona przed 
kurzem i działaniem mechanicznym
Q uchwyt podwójny lub poczwórny do zegarków z 
paskami

 Q

 Q

 Q

Silnik ze zintegrowanym sprzęgłem poślizgowym i 
momentem trzymania (w trybie czuwania) dla 
optymalnej ochrony zegarów

Prędkość do wyboru 1 lub 4 rpm do ciągłego 
testowania i szybkiego nakręcania zegarów

Możliwa zmiana kierunku obrotów

Indywidualnie wybierana kombinacja uchwytu na 
paski umożliwia równoczesne nakręcanie zarówno 
jednostronnie, jak i dwustronnie nakręcanych 
zegarków
Poczwórny uchwyt przemysłowy na obudowy zegarów 
(bez pasków) 
Stelaż do montażu na ścianie
Miejsce dla 4 zegarków (bez pasków)



Jednokomorowa ultradźwiękowa technologia próżniowa i bezpieczeństwo certyfikowane TÜV dzięki wewnętrznej 
ochronie przeciwwybuchowej w czyszczeniu rozpuszczalnikami.

Funkcje i zalety Elmasolvex VA:
 Q

 Q

 Q

 Q

Q 

Q 

 Q

Q 

Odporne na eksplozje, zgodne z TÜV czyszczenie 
zegarków łatwopalnymi rozpuszczalnikami o 
temperaturze zapłonu > = 12 °C  
Ochrona użytkownika przed oparami 
rozpuszczalników i zapachami za pomocą odsysania lub 
wewnętrznego systemu filtrów
Maksymalna czystość dzięki technologii próżniowej i 
ultradźwiękowej, która umożliwia dotarcie nawet do 
najtrudniejszych miejsc i usunięcie pęcherzyków 
powietrza z mechanizmów zegarka
Czyszczenie i płukanie za pomocą ultradźwięków 
(multifrekwencja) w procesie rotacji lub oscylacji
Maszyna całkowicie obraca się, dzięki czemu kanister i 
podłączenia są bardzo łatwo dostępne i łatwe do 
wymiany
Zintegrowany filtr cząstek do przedłużenia żywotności 
roztworów czyszczących i płuczących
Dostosowana do procesu chemia czyszcząca
(mieszaniny do czyszczenia i płukania) 
Elma WF Pro i Elma Suprol Pro
Rozbudowane i praktyczne akcesoria

Elmasolvex VA
Czyszczenie zegarków za pomocą palnych rozpuszczalników

Jakość zegarków mechanicznych, a tym samym 
wymagania dotyczące czyszczenia podczas produkcji i 
serwisu stale wzrastają. Przemyślany projekt mechaniki 
precyzyjnej i coraz większe wymagania dotyczące 
materiałów i powierzchni wymagają procesu czyszczenia, 
który spełnia najwyższe wymagania.

Dzięki urządzeniu Elmasolvex VA możliwe jest bezpieczne 
czyszczenie w próżni za pomocą ultradźwięków i 
łatwopalnych rozpuszczalników.   

Elmasolvex VA

Proces ten zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia w
jednocześnie najkrótszym czasie.

Ze względu na zastosowaną technologię próżni i inne 
środki bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, Elmasolvex 
VA ma własną, wewnętrzną samowystarczalną ochronę 
przed wybuchem.  Oznacza to, że środki ochrony 
przeciwwybuchowej zintegrowane z urządzeniem 
wykluczają ryzyko wybuchu, podczas gdy jest używane 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Elmasolvex VA

Łatwa zmiana i 
uzupełnienie kanistra

Tylny wylot



Oscylacja Rotacja

80

Kosze 80

64

Kosze 64

 


 

Ultradźwięki



Rozpuszczalnik

Elmasolvex VA - procesy i media



- do czyszczenia rozpuszczalnikami : Elma WF Pro i Elma Suprol Pro
- do procesu półwodnego: Elma 1:9 i woda demineralizowana

Elmasolvex SE

Technologia wielokomorowa do czyszczenia na bazie 
rozpuszczalników i wody z ochroną przeciwwybuchową z 
atestem TÜV

Funkcje i zalety Elmasolvex SE:
Q ochrona przeciwwybuchowa w sytuacji czyszczenia 
rozpuszczalnikami o temperaturze zapłonu > 23°C
Q czyszczenie w procesie rotacji w 4 komorach czyszczących  i 
1 grzewczej (filtr precyzyjny - technologia ciepłego powietrza)
Q obsługa manualna z możliwością blokady na wysokości 
roboczej i nad pozycją pojemników szklanych
Q budowa przyjazna konserwacji, obudowa łatwa w pielęgnacji 
Q maksymalne bezpieczeństwo użytkownika poprzez 
podłączenie do kontrolowanego wylotu
Q stelaż na 3 kosze, opcjonalnie uchwyt płytkowy
Q określona chemia czyszcząca 

Elmasolvex RM 

Technologia wielokomorowa do czyszczenia na bazie 
rozpuszczalników i wody z ochroną przeciwwybuchową z 
atestem TÜV

Funktcje i zalety Elmasolvex RM:
Q ochrona przeciwwybuchowa dla rozpuszczalników o 
temperaturze zapłonu >= 23°C
Q czyszczenie w procesie rotacji i oscylacji  w 4 komorach 
czyszczących i 1 grzewczej (filtr precyzyjny - technologia 
ciepłego powietrza)
Q w pełni automatyczny lub alternatywnie z parametrami 
ustawianymi indywidualnie
Q budowa przyjazna konserwacji, obudowa łatwa w pielęgnacji 
Q maksymalne bezpieczeństwo użytkownika poprzez 
podłączenie do kontrolowanego wylotu
Q stelaż na 3 kosze, opcjonalnie uchwyt płytkowy
Q określona chemia czyszcząca 
- do czyszczenia rozpuszczalnikami Elma WF Pro i Elma Suprol Pro
- do procesu półwodnego: Elma 1:9 i woda demineralizowana

Elmasolvex SE

Elmasolvex RM 
Rotacja Oscylacja

64

Kosze 64


Wodny


Rzpuszczalnik

Elmasolvex RM - procesy i media

Rotacja

64

Kosze 64


Wodny


Rozpuszczalnik

Elmasolvex SE - Proces manualny

Elmasolvex RM i SE
 Czyszczenie zegarków w procesach jedno- i wielokomorowych



Ultrasonic and Chemistry.
The ECOlogical Solution.

Laboratorium Elmy

W laboratorium Elmy nasi inżynierowie współpracują z 
klientami w celu opracowania rozwiązań procesowych dla 
indywidualnych zadań czyszczenia. Następnie powstaje 
koncepcja obejmująca metody czyszczenia i propozycję 
chemii czyszczącej.

Nasze laboratorium przeprowadza codzienne testy 
czyszczenia i sprawdza wyniki pod względem 
wymaganego stopnia czystości, a także optymalizuje 
chemię myjącą w sąsiednim laboratorium aplikacyjnym i 
opracowuje nowe środki czyszczące.

Elma Luxury Clean EC 95 - Polish & Soil Remover, Non-Ammoniated

Ekonomiczna chemia czyszcząca

Chemia czyszcząca Elmy jest nie tylko dostosowana do 
specjalnych zastosowań, ale jest również wysoce 
wydajna, przyjazna dla środowiska i zapewnia 
najlepsze rezultaty czyszczenia.
Ekonomiczna i ekologiczna. Roztwory czyszczące Elmy.

Procesy i chemia z laboratorium Elmy
Od profesjonalistów dla profesjonalistów

Niebieski EC 95 to wodny, alkaliczny koncentrat czyszczący 
bez amoniaku. Służy do czyszczenia biżuterii i 
komponentów zegarków (np. obudowy,  paski, zapięcia 
pasków,  itp.) w produkcji i serwisie.

EC 95 niezawodnie usuwa pasty polerskie i  
zanieczyszczenia wynikające z użytkowania, higienicznie 
odświeża czyszczone części  i zapewnia doskonałe 
rezultaty czyszczenia.

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

 Q

Łatwe usuwanie past polerskich i zanieczyszczeń
Mocne rozjaśnienie
Bardzo wydajny koncentrat czyszczący:
1 litr koncentratu daje 50 litrów roztworu czyszczącego
Bez toksycznych oparów amoniaku
Bezwonny
W kąpieli ultradźwiękowej i zanurzeniowej w 
temperaturze 25-75 ° C

Kolczyki srebrne przed czyszczeniem Kolczyki srebrne po czyszczeniu



Koncepcja czyszczenia Elma Clean w połączeniu z 
ultradźwiękowymi urządzeniami Elmasonic lub 
urządzeniami do czyszczenia zegarów Elmasolvex 
gwarantuje pierwszorzędne rezultaty czyszczenia i 
trwałość użytych materiałów. 

W celu wyczyszczenia biżuterii dostępny jest odpowiedni 
asortyment środków czyszczących Elma Clean. 
Czyszczenie czy rozjaśnianie - środki czyszczące Elma są 
wydajne, czyszczą dokładnie i są dopasowane do zadań i 
materiałów czyszczących.

Skuteczny i dokładny środek do czyszczenia biżuterii
Do mycia ultradźwiękowego lub zanurzeniowego

Powierzchnie Wartość pH Dozowanie Parametry stosowania

Elma Clean 85 - Neutralny środek czyszczący

Koncentrat do bardzo delikatnego usuwania  
zanieczyszczeń wynikających z noszenia biżuterii i 
środków obróbczych w warsztacie i produkcji. 

Do wszystkich metali, także metali lekkich, 
tworzyw sztucznych, miękkich kamieni, pereł i 
korali. 
Elma Clean 85 nie ma działania rozjaśniającego.

8

Kąpiel 
ultradźwiękowa: 

5 %

Kąpiel 
zanurzeniowa: 

10 %

Kąpiel 
ultradźwiękowa: 

1-5 min.,  30-60 °C

Kąpiel 
zanurzeniowa: 

30 min., 50-75 °C

EC 95 - Polish & Soil Remover - intensywny środek 
czyszczący

Środek wysoce skoncentrowany z silnym efektem 
rozjaśniania do usuwania zabrudzenia wynikającego z 
użytkowania, środków obróbczych i utleniaczy w warsztacie 
i przemyśle (bez amoniaku). 
EC 95 zawiera tymczasową ochronę antykorozyjną. Do 
szybkiego czyszczenia metali szlachetnych i metali 
nieżelaznych, a także ich stopów i biżuterii z twardymi 
kamieniami. Sprawdź wcześniej modną biżuterię i miękkie 
kamienie pod względem trwałości. Nie nadaje się do pereł i 
korali!

10

Kąpiel 
ultradźwiękowa: 

2 %
(przy ciężkim 

zanieczyszczeniu 
 do 4%)

Kąpiel 
zanurzeniowa: 

10 %

Kąpiel 
ultradźwiękowa: 

2-5 min., 25-75 °C

(do usuwania
śladów noszenia:  

Temperatura 
pokojowa)

(środki polerskie & 
woski: 25-75 °C)

Kąpiel 
zanurzeniowa:

15 min, 25-75 °C

Elma Ultra Clean - delikatny środek czyszczący

Delikatny koncentrat do czyszczenia wrażliwej złotej 
biżuterii, również z miękkimi kamieniami. Zapewnia jasny 
połysk złota.

Nadaje się do metali szlachetnych i metali nieżelaznych, a 
także ich stopów, biżuterii z kamieniami i modnej 
biżuterii.

Sprawdź perły pod kątem trwałości. Nie nadaje się do 
korali.

10,5

Kąpiel 
ultradźwiękowa: 

5-10 %

Kąpiel 
zanurzeniowa: 

10-20 %

Kąpiel 
ultradźwiękowa: 

2-5 min.,  30-60 °C

Kąpiel zanurzeniowa: 

30-60 min., 30-60 °C

Elma Noble Clean - środek czyszczący odtleniający

Bardzo szybkie i silne odtlenianie i rozjaśnianie, 
szczególnie w przypadku srebra i stopów srebra. 
Dostępny w butelce z szeroką szyjką do 
bezpośredniego zanurzania biżuterii.

Elma Noble Clean zawiera tymczasową ochronę 
antykorozyjną. Nie nadaje się do modnej biżuterii, 
biżuterii z miękkimi kamieniami, pereł i korali.

1-2

Kąpiel 
ultradźwiękowa: 

50 %

Kąpiel 
zanurzeniowa: 

nierozcieńczony

Kąpiel 
ultradźwiękowa: 

30-45 s, 
Temperatura pokojowa

Kąpiel 
zanurzeniowa: 

10-15 s, 
Temperatura pokojowa



Do różnych zastosowań i materiałów w czyszczeniu 
zegarków i mechanizmów można znaleźć tutaj specjalnie 
opracowany produkt Elma Clean.

Roztwory czyszczące od bezwodnego lub wodnego 
roztworu płuczącego po środek do smarowania, są 
dostępne w różnych rozmiarach opakowań.

Chemia do wydajnego czyszczenia zegarków i mechanizmów 
Koncentraty i roztwory czyszczące - opracowane w laboratorium Elmy

Powierzchnie Wartość pH Dozowanie Parametry stosowania

Elma koncentrat czyszczący 1:9

Silnie rozjaśniający koncentrat z 
amoniakiem do wodnego czyszczenia 
mechanizmów zegarków i 
metalicznych części precyzyjnych.

10

Kąpiel ultradźwiękowa 
10 % 
(1 część 

koncentratu 
do 9 części 

wody)

Czas czyszczenia:  
3-10 min.

Elma WF Pro - roztwór czyszczący

Bezwodny roztwór czyszczący, szczególnie do 
czyszczenia mechanizmów i precyzyjnych części 
mechanicznych we wszystkich urządzeniach do 
czyszczenia zegarków, z i bez ultradźwięków.

-

Gotowy do
użytku

rozpuszczalnik
Czas czyszczenia:  

2-10 min

Elma Suprol Pro - roztwór płuczący

Roztwór płuczący (bez wody i pozostałości) do 
stosowania po czyszczeniu mechanizmów zegarków i 
precyzyjnych części mechanicznych, np. za pomocą 
Elma WF Pro.
Można stosować we wszystkich maszynach do 
czyszczenia zegarków, z i bez ultradźwięków.

-

Gotowy do
użytku

rozpuszczalnik
Czas płukania:  
ok. 3 min.

Elma Spirol - środek do odtłuszczania

Do odtłuszczania metalowych części precyzyjnych, w 
szczególności do kółek balansowych i sprężyn 
zegarków mechanicznych.

-

Gotowy do
użytku do
zastosowania

w kąpieli zanurzeniowej

Czas czyszczenia:  
ok. 3 min.

Elma Unimix - środek do smarowania

Gotowy do użycia smar do kąpieli pojedynczej 
przeznaczony do smarowania po czyszczeniu części 
mechanizmów i części precyzyjnych.
W procesie rotacji i wibracji takie jak np. Elmasolvex 
SE i RM.

-
Gotowy do

użytku 
Czas oczekiwania:  
ok. 3 min.

Elma VACU-Proof - Ciecz uszczelniająca

Do uszczelnień statycznych i dynamicznych oraz 
uszczelek wodoodpornych zegarków i przyrządów 
precyzyjnych po pracy serwisowej.

-
Gotowy do

użytku 

Nakładać 
kroplami na same 

powierzchnie 
uszczelniające lub 

uszczelki.
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Sukces Elmy rozpoczął się w 1948 roku od pomysłu dwóch 
techników. Dzięki zupełnie nowemu typowi maszyny do 
czyszczenia zegarków - Super Elite - podbiliśmy świat. Ten 
sukces trwa do dziś i nie tylko dzięki najnowszemu 
produktowi - Elmasolvex - Elma jest jedną z wiodących firm 
na świecie w dziedzinie technologii urządzeń i czyszczenia. 

Nasze podstawowe kompetencje to technologia czyszczenia 
ultradźwiękowego i parowego. Dzięki największej na świecie 
ofercie urządzeń seryjnych, systemów czyszczących i środków 
czyszczących własnego patentu, zapewniamy naszym klientom 
kompetentną i niezawodną pomoc, nawet w najtrudniejszych 
zadaniach związanych z czyszczeniem.

Przede wszystkim miłość do precyzji i jakości jest tym, co łączy 
nas z branżą zegarków i biżuterii. Nasze wysokie standardy 
jakości są realizowane przy opracowywaniu i produkcji 
urządzeń i systemów, a także w serwisie i obsłudze klienta.

Dzięki wysoce zmotywowanemu międzynarodowemu 
zespołowi ekspertów doradzamy naszym klientom w sposób 
kompetentny i zorientowany na rozwiązania. Światowa sieć 
punktów kontaktowych i partnerów handlowych gwarantuje 
wysoką dostępność urządzeń i systemów oraz krótki czas 
reakcji.

O nas
Doświadczenie, zaangażowanie, serwis.

Wieloletnie doświadczenie, innowacyjne badania i rozwój 
oraz specyficzne dla branży know-how sprawiają, że 
jesteśmy partnerem dla klientów w segmencie zegarków i 
biżuterii. Bliskość i zrozumienie potrzeb naszych klientów 
są podstawą dobrej, efektywnej i pełnej zaufania 
współpracy.

W partnerstwie, niezawodnie i kompetentnie chcemy 
naszymi produktami i usługami przyczynić się do 
Państwa sukcesu.




