
Elma
Elma sonic med 60 - 6 liter 1100677-c
Toepassing
ELMA ELMASONIC MED 60

6 LITER 1100677-C

Productinformatie
Productkenmerken en -functies

- 37 kHz ultrasone frequentie (regelbereik -2,5/+5,5 kHz)
- 5 ultrasone modi voor op behoefte gebaseerde geluidsveldverdeling
in het ultrasone bad
- eco-modus: Zachte reiniging met stillere werking door de veegmodus
op een iets lagere intensiteit uit te voeren
- sweep-modus: Zelfs reiniging door gelijkmatige geluidsveldverdeling
in het ultrasone bad
- pulsmodus: Verwijdering van zelfs hardnekkige verontreiniging door
pulserende geluidsveldverdeling
- dynamic-mode: Combinatie van de ultrasone modi sweep en pulse
om de reinigingsprestaties te verhogen
- ontgassingsmodus: Snelle ontgassing van de reinigingsvloeistof en
voor speciale toepassingen in het laboratorium
- 4 geheugenlocaties voor reinigingsprogramma's, beschikbaar via
snelle selectie
- Autostart-functie voor temperatuurgeregelde start van reiniging
Instelbare eindtemperatuur van 40-60 °C (kan worden geschakeld
naar °F)
- Digitale besturingseenheid met veegbaar membraantoetsenbord en
gemakkelijk afleesbaar display voor het weergeven van alle
bedrijfstoestanden
- Optische en akoestische feedback, bijvoorbeeld aan het einde van de
reiniging of wanneer de limiettemperatuur is bereikt
- Voorselectie van de reinigingstijd: reinigingstijd instelbaar tussen 1
minuut en 6 uur
- Elektronische temperatuurregeling instelbaar in stappen van 5 °C
van 25-80 °C (kan worden geschakeld naar °F; temperatuurtolerantie
-5/+8 °C
- Instellingsmenu voor individuele aanpassing van de apparaatfuncties
- Droogloopbeveiliging (met uitzondering van Elmasonic Med 500 en
900)
- Automatische veiligheidsuitschakeling na 8 uur
- Spatwaterdichte behuizing en reinigingstank van roestvrij staal
- Afsluitklep aan de zijkant voor het legen van de reinigingstank via de
uitlaat aan de achterzijde van het apparaat (alleen voor Elmasonic
Med 60 tot 300)
- Afsluitklep en uitlaat aan de zijkant van het apparaat voor het legen
van de reinigingstank (alleen voor Elmasonic Med 500 en 900)
- 2 jaar garantie vanaf de eerste ingebruikname, maar niet langer dan
3 jaar vanaf de productiedatum
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