
SONIC-C22 Myjka ultrad wiekowa o mocy generatora
2x700W

Technologia ultrad wi kowa stosowana jest g ównie do mycia powierzchni detali o skomplikowanych kszta tach.
Energia ultrad wi kowa dociera do trudno dost pnych zakamarków, otworów i szczelin. Proces mycia polega na
generowaniu fal ci nieniowych wysokiej cz stotliwo ci, wywo uj cych w k pieli zjawisko zwane kawitacj . Miliony
ma ych p cherzyków imploduj  na powierzchni oczyszczanego przedmiotu i usuwaj  cz stki zanieczyszcze
(oleju, py ów, past polerskich, wiórów itp.). Mycie ultrad wi kowe zapobiega powstawaniu uszkodze
mechanicznych detali, zapewniaj c najwy sz  jako  i precyzj  mycia. Skuteczno ci  przewy sza tradycyjne,
r czne i natryskowe metody mycia.
Cechy:

wymiary wew. wanny 300 x 400 x 250 mm
pojemno  30l
moc ultrad wi kowa (max/okres) 2 x 700 W
cz stotliwo  40 kHz
moc uk adu grzania 800W
regulator grzania 30-60 st lub 30-80 st
zawór spustowy 1/2 cala
uk ad czasowy 1-30 min
pokrywa z izolacj  termiczn  i akustyczn  na zawiasach
wanna spawana z blachy o grubo ci 1.5 mm
wymiary zew. 385 x 575 x 360 mm
waga 26,5 kg

Przyk ady zastosowa  technologii ultrad wi kowej:

Medycyna - mycie narz dzi chirurgicznych i stomatologicznych, w tym osprz t endoskopowy.
Laboratoria:

o mycie szk a laboratoryjnego o skomplikowanych kszta tach i niewielkich otworach
o mycie kuwet bioanalizatorów, sit, filtrów i pier cieni ceramicznych
o odgazowanie roztworów
o dyspergowanie cia  sta ych w cieczach
o przyspieszanie niektórych reakcji chemicznych

Przemys :
o oczyszczanie, odt uszczanie, usuwanie rdzy z powierzchni metalowych detali przed malowaniem

proszkowym i nak adaniem pow ok galwanicznych
o mycie mi dzyoperacyjne, usuwanie wiórów, smarów, past polerskich
o mycie podzespo ów kompletnych precyzyjnych mechanizmów bez demonta u
o mycie przyrz dów i narz dzi pomiarowych



o mycie sit i dysz z osadów i zanieczyszcze
o mycie form wulkanizacyjnych
o mycie podzespo ów samochodowych tj. g owic, ga ników, aparatury wtryskowej itp.

Poligrafia:
o usuwanie nie na wietlonych fotopolimerów
o mycie wa ków rastrowych

Optyka, produkcja okularów:
o mycie szk a po szlifowaniu i polerowaniu
o mycie szk a przed naparowaniem pró niowym
o mycie opraw okularowych po polerowaniu
o mycie okularów bez konieczno ci wyjmowania szkie  oprawek

Elektronika:
o mycie obwodów drukowanych po monta u
o mycie z czy
o mycie modu ów telefonów komórkowych
o mycie podzespo ów p yt g ównych komputerów


