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Elmasonic Denta Pro
Myjka ultradźwiękowa

● wydajne przetworniki ultradźwiękowe 37 kHz
● zbiornik czyszczący wykonany ze specjalnej odpornej na kawitację stali nierdzewnej
● łatwy w obsłudze i przejrzysty panel sterowania, odporny na wodę w celu ochrony elektroniki
● optymalne zastosowanie wszystkich parametrów czyszczenia dzięki programom czyszczenia, nie jest wymagana żadna 

wiedza odnośnie funkcji Sweep, Degas i Boost
● bezpieczny i standaryzowany proces czyszczenia w każdym cyklu czyszczenia
● dodatkowy przycisk w przypadku silnych zanieczyszczeń lub do czyszczenia dużej liczby elementów
● zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczne wyłączanie przy 41°C, aby zapobiec koagulacji białka we krwi
● dodatkowy tryb Sweep do zoptymalizowania podziału pola dźwięku dzięki modulacji częstotliwości
● tryb Degas
● zabezpieczenie przed pracą na sucho
● wyświetlacz LED dla temperatury zadanej i rzeczywistej cieczy czyszczącej
● przewód zasilający
● pokrętło z boku urządzenia w celu łatwego odprowadzania płynu czyszczącego z tyłu urządzenia za pomocą 

zaworu
● ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego 

Dane techniczne
Napięcie sieci (V) 100-120 V/220 - 240 V

Częstotliwość sieci  (Hz) 50 

Częstotliwość ultradźwięków  (kHz) 37

Całkowity pobór mocy Denta Pro (W) 80

Całkowity pobór mocy Denta Pro H (W) 280

Efektywna moc ultradźwięków (W) 80

Maks. szczytowa moc ultradźwięków*(W) 320

Wydajność grzewcza (H) (W) 200

Zewnętrzne wym. urządzenia SxGxW (mm) 300 / 179 / 214

Wewnętrzne wym. wanny SxGxW (mm) 240 / 137 / 100

2.75

Nr zamówienia Elma
Elmasonic Denta Pro H (115 V) 103 1261

Elmasonic Denta Pro H (230 V) 103 0519

Kosz ze stali nierdzewnej 100 4176

Pokrywa z tworzywa sztucznego 100 3281

Pokrywa ze stali nierdzewnej z 2 otworami 207 030 0000

Zlewka szklana 1000 ml 104 6010

Waga (kg) 3.3

Materiał wanny stal nierdzewna 

Materiał obudowy stal nierdzewna

Odpływ 3/8“

Uchwyty √

Zgodność CE √

Klasa ochrony IP 20

* Wybór formy sygnału dopasowany do geometrii wanny.
Na podstawie formy sygnału wynika poczwórna wartość maksymalnej
wartości szczytowej wydajności ultradźwięku.

Profil produktu

Elma prezentuje pierwsze na świecie ultradźwiękowe urządzenie czyszczące z ustawionymi fabrycznie programami do stosowania w 
praktyce dentystycznej. Ustawienie parametrów takich jak czas czyszczenia, temperatura, Sweep, Degas, itd. nie jest już konieczne. 
Zamiast tego operator wybiera żądany program i naciska przycisk „Start”. Ułatwia to codzienne czyszczenie i prowadzi do uzyskania 
jeszcze lepszych wyników. 
Elmasonic Denta Pro - wygoda użytkownika, jakość czyszczenia. 

Cechy produktu:

Maks. poziom napełnienia (litr)




