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Technologia ultradźwiękowa i czyszczenie parą
do czyszczenia części w przemyśle w serwisie i zakładach

Przemysł

QQ Nowoczesna technologia czyszczenia ultradźwiękami i parą
QQ Seryjne urządzenia ultradźwiękowe i modułowe stacje ultradźwiękowe
QQ Praktyczne akcesoria i dostosowane urządzenia peryferyjne
QQ Specjalnie opracowana chemia czyszcząca firmy Elma



Przemysł - czyszczenie ultradźwiękami w warsztatach i serwisach

Podczas produkcji i dalszej obróbki przedmiotów w fabrykach i 
zakładach występują najróżniejsze zadania czyszczenia. Precyzja 
jest tutaj wręcz pożądana. Tylko części pozbawione jakichkolwiek 
pozostałości i czyste mogą być pokrywane, lakierowane, klejone 
lub lutowane.

Dlatego w produkcji wysokiej jakości części i podzespołów koniecz-
ne jest profesjonalne czyszczenie części przed dalszą obróbką lub 
przerabianiem, jak również czyszczenie końcowe przed wysyłką. 
Nasze urządzenia i stacje czyszczące znajdują zastosowanie także 
podczas przeglądów komponentów i podzespołów oraz przed i po
ich konserwacji celem zapewnienia jakości i utrzymania wartości 
części.

Czyszczenie za pomocą ultradźwięków jest nadzwyczaj innowacy-
jną i przyjazną dla środowiska metodą czyszczenia, która zastępuje 
wiele tradycyjnych sposobów postępowania. Z tego względu tech-
nologia czyszczenia ultradźwiękowego firmy Elma znajduje zasto-
sowanie w najróżniejszych dziedzinach przemysłu.

Precyzyjne i skuteczne czyszczenie części 

jako czyszczenie pośrednie

QQ po obróbce
QQ przed pokrywaniem, gładzeniem, polerowaniem, pasywacją, 
polerowaniem itd.

jako czyszczenie końcowe

QQ przed pomiarami
QQ montażem i
QQ pakowaniem 

Zabrudzone i przebarwione
tarcze z tworzywa sztucznego

Wyczyszczone tarcze z
tworzywa sztucznego

Wyczyszczone urządzenie  
natryskowe

Zabrudzone i skorodowane 
urządzenie natryskowe

Zabrudzony gaźnik Gaźnik wyczyszczony przy użyciu 
Elmasonic S 80 i Elma Tec Clean A5

Czyszczenie w kąpieli ultradźwiękowej przywraca gaźnikom i  
częściom silnika ich pierwotny połysk.

Podczas czyszczenia w kąpieli ultradźwiękowej przy użyciu chemii  
firmy Elma w sposób precyzyjny i bezpieczny dla materiału  
usuwane są oleje, tłuszcze, zapieczenia oraz pozostałości rdzy.  
Jednocześnie następuje optyczne rozjaśnienie części aluminiowych 
i stalowych.

Nawet uporczywe, zapieczone zabrudzenia, jak olej, tłuszcz czy  
pozostałości rdzy, usuwane są w kilka minut.

Dzięki bezpiecznemu czyszczeniu ultradźwiękowemu znacząco  
wydłuża się żywotność gaźników i części silników, co pozwala  
zaoszczędzić na kosztach części zamiennych.

Przykład zastosowania – czyszczenie gaźników i silników 



Dane techniczne o urządzeniach
Elmasonic S znajdą Państwo tutaj.

Elmasonic S
Skuteczna technologia czyszczenia ultradźwiękowego

Urządzenia ultradźwiękowe Elmasonic S są dostępne w 17  
rozmiarach i dysponują funkcjami najczęściej poszukiwanymi w 
warsztatach i serwisach. Tym samym są nieocenionymi pomocni-
kami w codziennej pracy.

Częstotliwość ultradźwięków 37 kHz
Dzięki wydajnym urządzeniom wszelkie zadania dotyczące czysz-
czenia wykonywane są szybko i skutecznie. 

Funkcja Degas do szybkiego odgazowania
Specjalna funkcja Degas umożliwia szybkie odgazowanie przy 
zastosowaniu nowego roztworu czyszczącego.

Funkcja Sweep do szybkiego podziału pola 
dźwiękowego
Optymalne rezultaty czyszczenia osiągają urządzenia poprzez 
włączenie trybu Sweep. Ta „elektroniczna oscylacja” czyści pr-
zedmiot niezależnie od wysokości napełnienia. W całej kąpieli 
ultradźwiękowej panuje jednakowe natężenie ultradźwięków.

Podstawę optymalnego zastosowania ultradźwięków tworzą wy-
dajne systemy przetworników o częstotliwości 37 kHz. Inteligent-
ny generator automatycznie dopasowuje się do stanu napełnie-
nia i zapewnia wymaganą moc.

Urządzenia ultradźwiękowe Elmasonic S dysponują ponadto

QQ elektroniczną regulacją czasu i temperatury
QQ wydajnym przetwornikiem
QQ zabezpieczeniem przed pracą na sucho i
QQ funkcją autostartu z regulacją temperatury.

Tym samym urządzenia Elmasonic S są w codziennym użyciu  
skuteczne i nie generują dodatkowych kosztów.

Elmasonic S 30 H z koszem i pokrywą



Elmasonic P 30 H  

Normal                                                   Pulse           Sweep      Degas

Cyfrowe wyświetlacze urządzeń ultradźwiękowych Elmasonic P  
są łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika. Wszystkie  
wartości zadane i rzeczywiste są widoczne i wyraźne w odczycie.

Jedno urządzenie – dwie częstotliwości 

Każda myjka Elmasonic P posiada dwie zintegrowane zęstotli-
wości, które - w zależności od zadania - można ręcznie przełączać.

QQ Ultradźwięki 37 kHz:  
do dużych i opornych zabrudzeń.

QQ Ultradźwięki 80 kHz:  
cicha, idealna w spokojnych obszarach roboczych przy jednoc-
zesnym wydłużeniu czasu stosowania, idealna do czyszczenia 
obszarów wewnątrz, jak np. kapilary. 

Funkcje serii Elmasonic P

QQ Tryb Normal:  do prostego czyszczenia
QQ Funkcja Pulse:  
podwyższenie mocy o ok. 20%   
poprzez zwiększenie mocy szczytowej
QQ Funkcja Sweep:  
w celu równomiernego podziału mocy w całym urządzeniu
QQ Funkcja Degas:  
w celu szybkiego odgazowania płynu czyszczącego  
przy ś wieżym napełnieniu

QQ Indywidualna regulacja mocy:  
przy delikatnych powierzchniach natężenie ultradźwięków 
można indywidualnie redukować.

Funkcjami dodatkowymi są 
QQ funkcja pauzy do przerwania aplikacji
QQ sterowany temperaturą autostart w celu automatycznego 
startu ultradźwięku przy osiągnięciu ustawionej temepratury

Elmasonic P 
Szczególnie ciche urządzenia ultradźwiękowe z multiczęstotliwością

Dane techniczne o urządzeniach
Elmasonic P znajdą Państwo tutaj.



Urządzenia ultradźwiękowe Elmasonic xtra TT są opracowane do stosowania w produkcji, zakładzie i serwisie. Takie elementy 
wyposażenia, jak stała zintegrowana funkcja Sweep, funkcja Dynamic lub indywidualnie ustawiana temperatura graniczna z 
wyświetlaczem LED ułatwiają zadania czyszczenia w codziennej pracy.

Wszystkie funkcje i parametry czyszczenia, jak wybór czasu i grzania można w łatwy sposób i szybko ustawiać i kontrolować za 
pomocą panela na froncie urządzenia. Urządzenia Elmasonic xtra TT dzięki wydajności ultradźwięków 35 kHz są przeznaczone do 
długotrwałej pracy przy najwyższym obciążeniu (Heavy-Duty). Wanny są wykonane ze stali szlachetnej odpornej na kawitację, co 
sprawia, że urządzenia są trwałe i wytrzymałe. W przypadku pracy jednozmianowej okres gwarancji wynosi 3 lata.

Elmasonic xtra TT 
Funkcjonalna technika w nowoczesnym designie dla lepszej jakości czyszczenia

Funkcje urządzeń ultradźwiękowych Elmasonic xtra TT: 
QQ zintegrowana na stałe funkcja Sweep 
w celu równomiernego podziału wydajności ultradźwiękowej w całej kąpieli ultradźwiękowej
QQ możliwość uruchomienia funkcji Dynamic, która podwyższa wydajność szczytową ultradźwięków. 
W ten sposób zwiększa się efektywność czyszczenia, w celu usunięcia nawet bardzo uporczywych zanieczyszczeń.
QQ indywidualnie ustawiana temperatura graniczna za pomocą wyświetlacza LED.  
Elementy delikatne jak np. kamienie jubilerskie lub z tworzywa są czyszczone delikatnie.
QQ Przejrzysta i wodoodporna jednostka obsługi.
QQ Funkcja Auto-Start sterowana temperaturą: 
ultradźwięki włączają się automatycznie po osiągnieciu wybranej temperatury
QQ Przyjazne użytkownikowi dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa.

Stabilna wanna wykonana ze specjalnej stali 
szlachetnej z oznakowaniem maks. napełnienia 
i skośnym dnem wanny w celu łatwiejszego  
opróżniania urządzenia

Łatwe i szybkie odprowadzanie 
zanieczyszczonego płynu  
czyszczącego za pomocą  
zaworu kulowego.

Przejrzysty, wodoszczelny panel obsługi z

QQ indywidualną regulacją czasu i temperatury
QQ sprawdzona funkcja Sweep
QQ funkcje Start/Stop i Dynamic
QQ możliwość ustawiania temperatury 
granicznej za pomocą wyświetlacza LED.



Seria Elmasonic TI-H  
4 różnych rozmiarach           

Elmasonic TI-H 10 z pokrywą z otworem   

Wielofrekwencyjne urządzenia ultra- 
dźwiękowe Elmasonic TI-H są  
odpowiednie do zastosowania w  
laboratorium przemysłowym. Wanny 
oscylacyjne wykonane są również z 
odpornej na kawitację stali i tym samym  
odznaczają się wyjątkową trwałością. 

Dzięki funkcji wielofrekwencyjności 
urządzenia Elmasonic TI-H mogą wy-
konywać różnorodne zadania.

Urządzenia Elmasonic TI-H są wyposażone  
w
QQ funkcję Sweep 
do równomiernego rozłożenia mocy
QQ funkcję Degas  
w celu szybkiego odgazowania 
QQ indywidualnie regulowaną moc 
ultradźwięków
QQ długa żywotność wanien oscylacyj-
nych dzięki odpornej na kawitację stali 
szlachetnej i tym samym wydłużony 
okres gwarancji wynoszący 3 lata
QQ zegar sterujący ultradźwiękami, 
zakres regulacji 0-15min 

QQ 25/45 kHz - wersja MF2: 
25 kHz:  
do powierzchownego/ ogólnego oczys-
zczania ze środków polerujących 
45 kHz:  
do dokładnego oczyszczania z olejów 
i tłuszczy. Idealna do twardych pow-
ierzchni z metalu i szkła.

QQ 35/130 kHz - wersja MF3 
35 kHz:  
do oczyszczania z olejów i tłuszczy 
twardych powierzchni, jak metal i szkło 
130 kHz:  
do czyszczenia delikatnych  
powierzchni 

QQ uprzełączanie częstotliwości w wersji MF2 i MF3

Elmasonic TI-H  
Urządzenia ultradźwiękowe o uniwersalnym zastosowaniu

Dane techniczne o urządzeniach
Elmasonic TI-Hznajdą Państwo tutaj.



Za pomocą suszarki Elmadry TD (dostępne są 3 wielkości)  
wyposażonej w zimne lub gorące powietrze (70 °C) można suszyć 
także delikatne części po czyszczeniu na mokro. W opcji zimnego  
powietrza przedmiot czyszczony można dodatkowo szybko schłodzić. 

QQ Możliwość wykonania wielu wsadów - cykli suszenia
QQ Po zamknięciu pokrywy następuje aktywacja funkcji ciepłego 
powietrza. Pokrywa redukuje także zużycie energii
QQ Pokrywa posiada szczeliny wentylacyjne, w ten sposób wilgotne  
powietrze jest odprowadzane na zewnątrz.
QQ Wymienny filtr kurzu na spodniej stronie urządzenia zabez-
piecza przed ponownym zabrudzeniem czyszczonych części 
poprzez kurz w otoczeniu.
QQ Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki automaty- 
cznemu wyłączeniu urządzenia po osiągnięciu temperatury 
granicznej.

Dla urządzeń ultradźwiękowych Elmasonic istnieje szeroka gama 
akcesoriów, które ułatwiają pracę.

Należą do niego praktyczna pokrywa, która nie tylko redukuje 
poziom hałasu (spowodowany ultradźwiękami), ale także służy 
jako tacka do ociekania. Ponadto istnieją różne uchwyty i zaciski, 
np. do kolb stożkowych czy probówek.

Odpowiednie kosze do kąpieli ultradźwiękowej dostępne są 
QQ w różnych rozmiarach i 
QQ o różnych wielkościach oczek: 
7x1mm, 9x1mm oder 16x1,2mm 

Kosze posiadają ładowność od 1,0 do 30,0 kg. 

Elmadry TD
Wydajne suszenie części - optymalne wyniki

Stelaż ze stali szlachetnej na probówkiZlewki w pokrywie ze stali szlachetnej

Przy analizie pozostałych zanieczyszczeń przed właściwą analizą 
muszą zostać usunięte wszystkie cząsteczki z badanego obiektu. 
Po oczyszczeniu cząsteczki są filtrowane i pomiarowo analizowane.

O powodzeniu analizy decydują właściwe urządzenia ultradźwię-
kowe z odpowiednim osprzętem. Zastosowanie ultradźwięków o 
zdefiniowanych parametrach stanowi tutaj odpowiednią i korzy-
tną cenowo procedurę.

Do zastosowania w analizie pozostałych zanieczyszczeń jest sz-
czególnie odpowiednia Elmasonic S 120 (H). Opracowane do 
powyższej analizy pokrywy z otworami oraz wanny z tworzywa 
sztucznego (polipropylen) ułatwiają pracę.

W celu zapobiegnięcia kontaminacji zwrotnej, w pokrywie z po-
lipropylenu zawieszono 2 zlewki. Łączenie odbywa się wówczas 
poprzez płyn kontaktowy w urządzeniu ultradźwiękowym.

Akcesoria do urządzeń ultradźwiękowych Elmasonic i analizy zanieczyszczeń.



Elmasonic xtra ST 600H  
z pokrywą na zawiasach

Zalety serii Elmsonic xtra ST:
QQ Multifrekwencja 25/45 kHz: 
częstotliwości ustawiane indywidualnie wg zadań czyszczenia:
QQ 25 kHz do ogólnego czyszczenia części i usuwania uporczywych zanieczyszczeń, jak np. 
pasta do docierania i polerowania.
Q 45 kHz do czyszczenia delikatnych części i powierzchni z takich zanieczyszczeń, jak 

oleje, emulsje i tłuszcze. Idealne także do twardych powierzchni z metalu i szkła - w przemyśle, 
rzemiośle i produkcji biżuterii.

QQ Funkcja Sweep do optymalnego podziału pola dźwiękowego lub wydajności 
czyszczenia w całej kąpieli ultradźwiękowej.
QQ Opcja funkcji Pulse podwyższa moc szczytową ultradźwięków. W ten sposób 
następuje podwyższenie wydajności w celu usunięcia nawet bardzo uporczywych 
zanieczyszczeń.  
QQ Funkcja Dynamic:funkcje Sweep i Pulse działają automatycznie na przemian. 
Wydajność ultradźwięków zwieksza się okresowo aż do 20%. Równocześnie efekt 
czyszczenia jest wzmacniany dzięki równomiernemu podziałowi ultradźwięków w 
kąpieli. 
QQ Krótki czas nagrzewania dzięki wysokiej mocy grzania z regulacją temperatury (30 - 
80°C)
QQ Bezpieczna dla użytkownika dzięki automatycznemu wyłącznikowi.
QQ Przyjazna serwisowi dzięki szybkiej zmianie generatora i jednostki sterującej. W ten 
sposób urządzenia są szybko z powrotem gotowe do pracy. 

Elmasonic xtra ST
Wydajne ultradźwiękowe urządzenia wolnostojące

Wraz z ośmioma wielkościami wanien seria urządzeń Elmasonic xtra ST jest przeznac-
zona do wyjątkowo trudnych zadań. Obudowa ze stali szlachetnej i żywotna wanna 
są dostosowane do długiej pracy urządzenia. Na szczególnie odporną stal szlachetną, 
użytkowaną zgodnie z przeznaczeniem, jest 3 lata gwarancji.

Bogate wyposażenie sprawia, że praca z tymi urządzeniami jest łatwa i efektywna. Ws-
zystkie urządzenia stoją na kółkach, dzięki którym mogą być użytkowane tam, gdzie 
akurat są potrzebne. Wszystkie ważne parametry, jak wybór czasu i grzania, częstot-
liwość ultradźwięków i inne programowalne funkcje można ustawić i kontrolować w 
łatwy sposób za pomocą panelu na froncie urządzenia.

Dane techniczne o urządzeniach
Elmasonic TI-H znajdą Państwo tutaj.



Elmasonic xtra ST 1900S

Elmasonic xtra ST 1900S
Czyszczenie filtrów za pomocą ultradźwięków

Zalecane etapy procesu

QQ Czyszczenie wstępne
QQ Czyszczenie w zbiorniku ultradźwiękowym  
z Elma Tec Clean A5
QQ Płukanie
QQ Suszenie
QQ Kontrola końcowa

Dodatkowe korzyści

QQ zmniejszenie kosztów części zamiennych
QQ brak obniżenia stopnia separacji
QQ możliwe wielokrotne czyszczenie filtrów
QQ tania i efektywna regeneracja wkładów filtrów dzięki 
specjalnie opracowanemu urządzeniu
QQ wysoka elastyczność i możliwość reakcji dzięki  
wielofrekwencyjności i funkcji Pulse
QQ brak możliwości uszkodzenia dna wanny przez opiłki 
żelaza dzięki umieszczeniu dźwięków na bokach.

Czyszczenie filtrów za pomocą ultradźwięków nie tylko redukuje  
koszty części zamiennych, ale gwarantuje, że dzięki wysokowy-
dajnym ultradźwiękom filtry zostaną wyczyszczone szybko i  
optymalnie. Czyszczenie filtrów obejmuje bardzo dużo obszarów  
zastosowań. W ten sposób można czyścić w sposób profesjonalny 

QQ filtry powietrza
QQ filtry metalowe
QQ filtry oleju
QQ filtry hydrauliczne
QQ filtry paliwa.  

Ponadto recycling filtrów zasadniczo przyczynia się do ochrony 
środowiska i minimalizuje koszty. 

Tradycyjne czyszczenie filtrów niesie ze sobą na dłuższą metę ob-
niżenie stopnia separowania. Dzięki wysoce nowoczesnemu czy-
szczeniu ultradźwiękami w połączeniu ez środkam i czyszczącymi 
własnej produkcji firmy Elma czyszczenie przebiega szybko, wy-
soce efektywnie i w sposób chroniący filtr. 

Czyszczenie filtrów ultradźwiękami oferuje następujące korzyści:

QQ oszczędność czasu
QQ oszczędność kosztów
QQ wydłużenie żywotności filtrów

FiCzyszczenie filtrów za pomocą Elmasonic xtra ST 1900S

Zabrudzony filtr Wyczyszczony filtr



Elmasonic X-tra line Flex 1 i 2
Urządzenia ultradźwiękowe o 5 rozmiarach wanien

Łatwo dołączane stanowisko płukania umożliwia czyszczenie 
wstępne za pomocą ręcznego prysznica, następujące po tym 
precyzyjne czyszczenie ultradźwiękami i kończące proces spłuki-
wanie.

QQ Dostępnych 6 rozmiarów urządzeń
QQ Wielofrekwencyjność: 
czyszczenie powierzchowne i precyzyjne
QQ Funkcja Pulse, kiedy potrzebna jest większa moc
QQ Funkcja Sweep do równomiernego podziału pola dźwiękowego
QQ Funkcja Degas do szybkiego odgazowania płynu czysz-
czącego przy zastosowaniu nowej kąpieli ultradźwiękowej
QQ Obszerne wyposażenie w urządzenia peryferyjne (jednostka 
filtru pompy, separator oleju, zbiornik czystej wody, ręczny 
prysznic i wiele innych)
QQ Kompletny moduł do płukania wstępnego i spłukiwania 
przed lub po intensywnym czyszczeniu ultradźwiękami - idealny 
dla warsztatów i decentralnych stanowisk pracy.
QQ Możliwe podłączenie wody miejskiej lub demineralizowanej
QQ Brak rozcieńczania medium czyszczącego dzięki planowemu 
odprowadzaniu wody po płukaniu
QQ Opcjonalnie z podstawą/ stelażem i oscylacją w celu  
wsparcia kąpieli ultradźwiękowej
QQ Linia X-tra Flex 1 i 2 są opcjonalnie dostępne także z urząd-
zeniami Elmasonic X-tra LSM i w ten sposób są odpowiednie 
także do czyszczenia rozpuszczalnikami.

Dane techniczne o urządzeniach
Elmasonic Flex znajdą Państwo tutaj. 

Elmasonic X-tra line Flex LSM 

Elmasonic X-tra line Flex 2 (zbiornik ultradźwiękowy i do płukania) Elmasonic X-tra line Flex 1 ze stacją płukania



Elmasonic XL i Elmasonic X-tra LSM
Urządzenia ultradźwiękowe do zastosowań specjalnych

Czyszczenie rozpuszczalnikami palnymi

QQ 2 rozmiary urządzeń: 250 i 550
QQ Technologia wielofrekwencyjna 25/45 kHz
QQ Zabezpieczenie własne urządzenia zapobiegające tworzeniu wybuchowej 
atmosfery (podstawowa ochrona przed wybuchem)
QQ Certyfikat TÜV odnośnie użycia rozpuszczalników
QQ Zastosowanie rozpuszczalników o temperaturze zapłonu powyżej 55 °C
QQ Praca ciągła możliwa dzięki opcjonalnemu urządzeniu chłodzącemu
QQ utrzymującemu stałą temperaturę pracy
QQ Zachowanie wartości NDS dzięki opcjonalnemu wyciągowi
QQ Urządzenia dostępne również jako kombinacja Flex 1 lub Flex 2

QQ 3 wielkości od 140 do ok. 300 litrów
QQ Wielofrekwencyjność 25/45 kHz  
do czyszczenia powierzchniowego  
i precyzyjnego
QQ Idealne do usuwania past polerskich,  
cząsteczek, smarów i olejów
QQ Wysoka moc czyszczenia ultradźwiękami 
za pomocą dźwięków ze strony dna lub 
opcjonalnie dźwiękami z 2 lub 3 stron
QQ „Sterowane pole kawitacyjne“ 
Przy dźwiękach dwustronnych można w celu 
zoptymalizowania podziału pola dźwiękowe-
go celowo sterować polami kawitacyjnymi.
QQ Przejrzysty wyświetlacz i najprostsza obsługa 
QQ Wszystkie urządzenia z kieszenią przelewową 
do podłączenia separatora oleju
QQ Opcjonalna oscylacja dla osza na 
przedmioty w celu spłukiwania zabrudzeń w 
obrębie kąpieli
QQ Opcjonalnie dostępna pokrywa ochronna 
przed hałasem, w celu jego redukcji

Elmasonic XL

Elmasonic X-tra LSM

Dane techniczne o urządzeniach  
Elmasonic LSM znajdą Państwo tutaj.

Dane techniczne o urządzeniach
Elmasonic XL znajdą Państwo tutaj.

Elmasonic XL 1600

Elmasonic LSM 550



Osprzęt i urządzenia peryferyjne
dla urządzeń stacjonarnych Elmasonic

Kosze i wkłady Suszarki

Mechanizmy do utrzymania kąpieli

QQ Suszarka na ciepłe powietrze z lub bez filtrów HEPA
QQ Cyfrowy wyświetlacz temperatury wymaganej i rzeczywistej
QQ Wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki wbudowanemu  
czujnikowi temperatury granicznej
QQ Ekstremalnie krótki czas suszenia

QQ Jednostki pomp filtracyjnych do zgarniania z anieczyszczeń z 
powierzchni lub dna

Zalety mechanizmów do utrzymania kąpieli
QQ Separator cząsteczek zanieczyszczeń  
w celu wydłużenia okresu trwałości kąpieli czyszczących
QQ Zwiększenie wydajności czyszczenia
QQ Niezmienna jakość kąpieli
QQ Obniżenie kosztów poprzez redukcję ścieków  
i niskie zużycie energii
QQ Możliwe do zastosowania dla różnych mediów

Dostępne są standardowe kosze i wkłady 
w zależności od wymagań i zadań czysz-
czących.



Elmasteam 8 i Elmasteam 45 - Czyszczenie, płukanie, suszenie 
Wszystko za pomocą jednego parowego urządzenia czyszczącego!

QQ Możliwość przełączania pomiędzy parą i sprężonym powie-
trzem
QQ Opcjonalna pompa umożliwia ciągłą pracę bez przerwy
QQ Płukanie parą niezaplamionych powierzchni
QQ Czyszczenie delikatnych powierzchni (ceramika)
QQ Oszczędność kosztów dzięki wielokrotnemu użyciu
QQ Tryby pary „soft“ i „strong“,
QQ Indywidualna regulacja stosunku mieszanki pary 
(para mokra lub sucha)

W przemyśle oraz w warsztatach półwyroby zanieczyszczane są podczas ich obróbki różnymi substancjami, jak olej, smary chłod-
zące, pasty polerskie oraz przez opiłki. W celu oczyszczenia obrabianych przedmiotów zaleca się efektywne czyszczenie wstępne, na 
które przypada najbardziej skoncentrowane usuwanie zanieczyszczenia. Ponieważ im w bardziej skoncentrowany sposób zabrudzenie 
będzie oczyszczane, tym mniejsze koszty usuwania odpadów. Swoje zastosowanie znajdują tu wysokowydajne parowe urządzenia 
czyszczące Elmasteam 8 i Elmasteam 45 o różnych stopniach ciśnienia.

QQ Ciśnienie pary 4 lub 8 bar
QQ Zastosowania: czyszczenie wstępne, płukanie, czyszczenie
QQ Czyszczenie delikatnych powierzchni
QQ Oczyszczanie z miękkich i kleistych zabrudzeń,  
olejów, past polerskich czy pozostałości klejów
QQ Wysoka moc grzewczastarke 

Elmasteam 8 basic ze stałą dyszą i rękojeścią

Elmasteam 45 basic i basic HP

Elementy STL                              Kołnierz                                       Przekładnia zębata

Czyszczenie z wosku            Czyszczenie ze smaru i silikonu                   Czyszczenie z oleju i opiłków

Ponadto Elmasteam 45 basic i Elmasteam 8 basic mogą również usuwać takie zabrudzenia,  
jak pozostałości bejcy czy wosków klejących. 

Przykłady zastosowania: przed i po czyszczeniu

Weitere Informationen  
zu Elmasteam  

Dampfreinigungsgeräten  
finden Sie hier. 



Test folii
Proste sprawdzenie wydajności ultradźwięków

Powszechnie stosowaną i bardzo tanią możliwość sprawdzenia 
wydajności ultradźwięków wzgl. kawitacji w kąpieli ultradźwię-
kowej stanowi tzw. test folii.

W celu przeprowadzenia testu w kąpieli ultradźwiękowej trzyma-
na jest cienka folia aluminiowa. W przypadku istnienia kawitacji 
widoczne jest jej działanie na folię. Powstałe w ten sposób obrazy 
folii stanowią podstawę oceny wydajności ultradźwięków wzgl. 
podziału ultradźwięków w kąpieli.

Test powinien być przeprowadzany w regularnych odstępach 
(w zależności od czasu eksploatacji). Aby móc porównać wyniki 
testów prowadzonych przez dłuższy okres czasu, test musi prze-
biegać zawsze w takich samych warunkach. 

Ważnymi parametrami powtarzalności są:

Sprawdzenie wyników testu folii

Perforacja/tworzenie
dziurek w trybie Normal i
Pulse (lub również Sample
Preparation)

Perforacja/tworzenie
dziurek w trybie Sweep

QQ położenie folii aluminiowej w kąpieli ultradźwiękowej
QQ właściwości folii aluminiowej (wielkość, grubość, powierzchnia)
QQ wysokość napełnienia i temperatura kąpieli ultradźwiękowej
QQ odgazowanie płynu w kąpieli ultradźwiękowej
QQ czas oddziaływania ultradźwiękami
QQ stężenie i typ preparatu do rozprężania wody zawierającego surfaktanty

Przeprowadzenie testu folii:

QQ Wanienkę oscylacyjną napełnić wodą i odpowiednim koncentratem zawierającym surfaktanty (np. płyn do zmywania). Stosunek 
mieszanki powinien wynosić ok. 1:100 (koncentrat:woda).
QQ Odgazować płyn, aby umożliwić optymalną wydajność ultradźwięków.
QQ Rozpiąć folię aluminiową na drucianej ramie i włożyć ja ukośnie do wanienki oscylacyjnej.
QQ Włączyć ultradźwięki i oddziaływać nimi na folię, aż do powstania na niej widocznej perforacji bądź tworzenia się dziurek.
QQ Wyłączyć ultradźwięki, wyjąć folię i ostrożnie wysuszyć.

W celu uzyskania obrazu wydajności ultradźwięków przez dłuższy okres czasu, poddane działaniu ultradźwięków folie powinny zo-
stać opisane (numer i typ urządzenia, data testu itd.) i zarchiwizowane. W celu dalszego użytkowania urządzenia ultradźwiękowego 
wanienka oscylacyjna musi zostać po teście dokładnie oczyszczona, a pozostałe cząsteczki foli usunięte.



Zanieczyszczenie Powierzchnie 
Czynnik

pH
Propozycja
dozowania

Oleje, smary, topniki,
kurz i odciski palców.

Substraty elektroniczne (PCB) i optyki (okulary, 
optyka precyzyjna), podzespoły elektromechaniczne. 
Do czyszczenia tworzyw sztucznych.

10,8 3 - 10 %

Środki szlifierskie,
polerskie, smary i oleje.

Metale kolorowe i szlachetne, mosiądz, nikiel, tytan.  
W przypadku cynku i stopów aluminium najpierw 
sprawdzić.

11,0 5 - 10 %

Olej sztancowy, smary, sadza, 
środki szlifierskie i polerskie, wyso-
kowydajne środki smarne.

Stal, stal szlachetna itp. Materiały żelazne, tytan i 
metale szlachetne, żeliwo.
W przypadku metali kolorowych, mosiądzu, szkła 
i kwarcu najpierw sprawdzić. Nieodpowiednie do 
stopów aluminium i metali lekkich.

13,0 3 - 6 %

Oleje, tłuszcze, sadza,
nagar olejowy, zgorzelina,
kurz, odciski palców.

Stal, stal szlachetna, materiały żelazne, żeliwo,
aluminium i metale lekkie, metale kolorowe i
szlachetne, mosiądz, szkło, kwarc, nikiel,
cynk, tworzywo sztuczne, ceramika i guma.

13,4

Ultradźwięki: 
1 - 5 %

Bez
ultradźwięków: 

5 - 10 %

Zapieczone oleje i tłuszcze,
środki szlifierskie i polerskie,
pozostałości lakieru i farby,
wosk.

Stal, stal szlachetna i materiały żelazne,
żeliwo, aluminium i metale lekkie, metale
szlachetne, nikiel i cynk.

11,5 1 - 4 %

Środki szlifierskie i polerskie,
oleje, tłuszcze, pot, odciski
palców, kurz.

Wszystkie metale, szkło, tworzywo sztuczne,
ceramika i guma. W przypadku stopów
magnezu najpierw sprawdzić.

9,3

Ultradźwięki: 
2 - 5 %

Bez
ultradźwięków: 

10 %

Rdza, wapń, utlenienia
(np. zieleń miedziana),
tłuszcze i oleje.

Edelstahl, Aluminium und Leichtmetalle, Buntme-
talle, Messing, Kunststoff, Glas.

1,6 1 - 5 %

Zabrudzenia mineralnego
pochodzenia jak wapń, rdza i
inne tlenki.

Edelstahl, Hart-, Bunt- und Edelmetalle, Nickel und 
Messing.

< 1,0
Ultradźwięki: 

1 - 10 %

Elma Tec Clean
Chemia czyszcząca do przemysłowych zastosowań w warsztacie i serwisie 

Zalety roztworów czyszczących Tec Clean firmy Elma 

QQ silne i wysokowydajne koncentraty środków czyszczących od 
kwaśnych po zasadowe,
QQ odpowiednie do różnych prac czyszczących,
QQ łatwe do utylizacji i przyjazne dla środowiska oraz
QQ bezpieczne dla materiału czyszczonych przedmiotów.



Elma Schmidbauer GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 17 · 78224 Singen (Germany)  
Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 
info@elma-ultrasonic.com · www.elma-ultrasonic.com

Dystrybutor:

P.H.U. MEDICAL 
Al. Piłsudskiego 8 · 18-400 Łomża
Tel./Fax + 48 86 218 84 87 
www.elma-polska.pl Te
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Perfekcyjne rezultaty czyszczenia i praktyczne wyposażenie dla 
laboratoriów idą w Elmie w parze. Obszerna gama produktów 
Elma oferuje przemyślane rozwiązania w dziedzinie analityki, pr-
zygotowania produktu i czyszczenia wyposażenia laboratoryjne-
go, jak np. sit.

Technologią ultradźwiękową jako naszą podstawową kompe-
tencją oraz naszym laboratorium wspieramy Klientów w sposób 
kompetentny i skuteczny w najtrudniejszych zadaniach doty-
czących czyszczenia. Nasze wysokie wymagania jakościowe 
urzeczywistniane są dlatego nie tylko przy opracowywaniu i 
produkcji urządzeń, ale również w obszarze serwisu i wsparcia 
technicznego.

Opracowana w laboratorium firmy Elma chemia czyszcząca pro-
dukowana jest we własnym zakładzie i jest zoptymalizowana pod 
względem zastosowań laboratoryjnych.

O nas
Technologia ultradźwiękowa · Urządzenia · Środki czyszczące

Sieć adresów kontaktowych i partnerów dystrybucyjnych na 
całym świecie gwarantuje wysoką dostępność urządzeń i krótkie 
czasy realizacji dla wszystkich produktów firmy Elma.

Bliska obecność przy Kliencie oraz zrozumienie potrzeb naszych 
Klientów stanowią podstawę dobrej i efektywnej współpracy. 
Zaufanie i wiarygodność są przy tym podstawą długotrwałego 
partnerstwa.

Dzięki naszym produktom i usługom pragniemy w skuteczny i 
kompetentny sposób współuczestniczyć w Państwa sukcesach!


