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Myjki ultradźwiękowe

Elmasonic EASY
The easy way to clean.
Q Większa

moc dzięki funkcji Pulse w przypadku zanieczyszczeń mineralnych i past polerskich
Q Ostrzeżenie o zbyt wysokiej temperaturze w celu ochrony wrażliwych części
Q Łatwa obsługa z wyłącznikiem bezpieczeństwa w celu większego bezpieczeństwa użytkownika

www.elma-polska.pl

www.elma-ultrasonic.com

Elmasonic EASY
Doskonała technologia czyszczenia
Seria Elmasonic EASY obejmuje 9 rozmiarów urządzeń i
charakteryzuje się prostą, przyjazną dla użytkownika
obsługą. Dzięki 100% mocy ultradźwięku z częstotliwością
37 kHz, funkcji Pulse i ostrzeganiu, gdy zostanie osiągnięta
temperatura graniczna w kąpieli ultradźwiękowej,
urządzenia mogą szybko i sprawnie rozwiązywać typowe
zadania czyszczenia.
Aby usunąć uporczywe mineralne zabrudzenia i pasty
polerskie, należy uruchomić funkcję Pulse.

Działanie ultradźwięków wzrasta nawet o 20%, a
zanieczyszczenia można łatwo i szybko usunąć.
Temperaturę graniczną można ustawić indywidualnie.
Gdy temperatura graniczna zostanie osiągnięta,
wyświetli się komunikat LED. Zapobiega to
stwardnieniu zabrudzeń zawierających białko lub
uszkodzeniu wrażliwych części.

Porównanie efektów ze Sweep i Pulse
Trwale
zintegrowana
funkcja
Sweep
zapewnia
równomierny i powierzchniowy rozkład dźwięku, a tym
samym równomierne usuwanie zanieczyszczeń. Idealne do
tłuszczów, olejów i pigmentów, ponieważ są szybko
rozpuszczane w roztworze czyszczącym i oczyszczane.
Możliwość włączenia funkcji Pulse zwiększa szczytową moc
ultradźwięków. "Uderzenia" w zanieczyszczenia są
wybiórczo silniejsze niż w trybie standardowym.
Ultradźwięki osłabiają zabrudzenia, powodując jego
odpadanie. Idealne w przypadku twardych, zaschniętych
zanieczyszczeń, jak gips i pasty polerskie. Ponadto
widoczny efekt czyszczenia pojawia się do 20% szybciej.

Po 5 minutach
z Sweep

Po 10 minutach
z Sweep

Po 5 minutach
z Pulse

Po 10 minutach
z Pulse

Przykłady zastosowania przed i po czyszczeniu
łańcuszek

kołnierz

łyżki wyciskowe

Czyszczenie z tłuszczu i silikonu

Czyszczenie z masy alginatowej i wyciskowej

Elmasonic EASY w laboratorium dentystycznym do czyszczenia łyżek wyciskowych

Elmasonic EASY w laboratorium chemicznym

Elmasonic EASY
Ultradźwiękowe urządzenia czyszczące o 100% mocy dźwięków w
przypadku każdego zadania czyszczenia
Elmasonic EASY jest dostępna w 9 rozmiarach, z obudową ze stali nierdzewnej i ulepszoną ochroną przeciwbryzgową
zintegrowanej elektroniki poprzez wyższe nóżki. Od Elmasonic EASY 30 H urządzenia są standardowo wyposażone w
grzanie, a od Elmasonic EASY 60 H urządzenia posiadają odpływ.
Linia napełnienia

Praktyczne uchwyty
do przenoszenia
urządzenia
Pokrywka jako ochrona przed hałasem lub
jako pozycja do ociekania

Elmasonic EASY 60 H

Lepsza
ochrona
przeciwbryzgowa
dzięki
wyższym
nóżkom
Elmasonic EASY 30 H

Przycisk Start-Stop

Włączanie/ wyłączanie
urządzenia oraz
ustawianie czasu
czyszczenia

Otwieranie/
zamykanie tylnego
odpływu

(od Elmasonic EASY 60 H)

Funkcja Pulse

Ustawianie temperatury

Wyświetlacz temperatury
granicznej
Elmasonic EASY do czyszczenia biżuterii i części zegarków

Elmasonic EASY do przemysłowego czyszczenia w warsztatach

Elmasonic EASY
Dane techniczne i akcesoria
EASY 10 / H EASY 15 / H EASY 30 H EASY 40 H EASY 60 H EASY 100 H EASY 120 H EASY 180 H EASY 300 H
Maks. pojemność (l)

0,8

1,75

2,75

4,25

5,75

9,50

12,75

18,0

28,0

Pojemność robocza (l)

0,7

1,2

1,9

3,2

4,3

7,5

11,3

12,9

20,6

Efektywna wydajność ultradźwięków (W)

30

35

80

140

150

150

200

200

300

120

200

200

400

400

800

800

1200

Wydajność grzewcza (W)

60

Wym. zewn. myjki S/G/W (mm) 206/116/178 175/180/212 300/179/214 300/179/264 365/186/264 365/278/264 365/278/321 390/340/321 568/340/321
Wym. wew. wanny S/G/W (mm) 190/85/60

151/137/100 240/137/100 240/137/150 300/151/150 300/240/150 300/240/200 327/300/200 505/300/200

Wym. wew. kosza S/G/W (mm)

177/73/30

112/103/50

198/106/50

190/105/75

2,0

2,1

3,3

4,0

Waga (kg)

255/115/75 255/200/75 250/190/115 280/250/115 455/270/194
5,1

5,9

7,5

8,5

11,0

Akcesoria do Elmasonic EASY

Wanny hostalenowe i kwasowe, uchwyty do
probówek, uchwyty na instrumenty,
wsporniki montażowe i kosze zanurzeniowe

Skrzynie tłumiące hałas z
wyciągiem, do urządzeń
różnej wielkości

Wężownica chłodząca, szklane zlewki,
pokrywka z otworami, pokrywki do zlewek,
stojak na pierścienie
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Zmiany techniczne zastrzeżone. · Elmasonic EASY_DE_01_19

Szeroka gama akcesoriów obejmuje
wężownice chłodzące, skrzynie do
tłumienia hałasu, a także różne koszyki
i wsporniki. Pozwala to na stosowanie
urządzeń ultradźwiękowych
Elmasonic EASY w dziedzinie
czyszczenia zegarków i biżuterii, w
Suszarki Elmadry TD, kosze do czyszczenia w różnych rozmiarach i o różnej wielkości
laboratorium, w laboratorium
oczek: 7x1mm, 9x1mm lub 6x1,2mm; stojak na pierścienie, urządzenie zaciskowe np. na
dentystycznym, a także w czyszczeniu opaski, itp.
części przemysłowych w warsztatach.

