
SONIC-US15 Myjka ultrad wi kowa 15 litrów

Myjka ultrad wi kowa SONIC- US15 o pojemno ci 15L  z grzaniem i czasem pracy. Myjka o mocy 360W posiada
analogow  regulacj  dzi ki której sprawnie nastawisz temperatur  oraz czas pracy.

Myjka ultrad wi kowa SONIC- US15  wyró nia si  izolowanymi przetwornikami, co zapewnia dodatkowe
bezpiecze stwo w u ytkowaniu wanny. Du a rednica przetworników daje lepszy rezultat czyszczenia przez
podniesienie  wydajno ci.

Myjka zbudowana jest z wysokiej jako ci stali. Posiadamy mo liwo  ustawiania czasu pracy, temperatury, co
zapewnia nam pe  kontrole nad procesem czyszczenia. Myjka posiada kosz i pokryw  wyciszaj  ha as z
uchwytem amortyzuj cym wstrz sy. Wanna nadaje si wietnie do naprawy i konserwacji elementów
elektronicznych, elementów mechanicznych, elementów optycznych, jak równie  do rozpuszczania polimerów.
Wanna przep ukuje i czy ci ultrad wi kami w miejscach niedost pnych dla czyszczenia mechanicznego.

Zasada czyszczenia rzeczy wann  ultrad wi kowa, p yn w wannie dostaje si  do wszystkich niedost pnych
miejsc dla czyszczenia mechanicznego. W p ynie w wyniku dzia ania ultrad wi ków, tworz  si  mikroskopijne

belki, które rozbijaj  si  o cianki czyszczonego elementu w ten sposób doczyszczaj  go. Zwi kszenie
mo liwo ci czyszcz cych myjki nast puje poprzez ustawienie elementu jak najbli ej generatorów ultrad wi ków
oraz stosowania odpowiednich p ynów czyszcz cych

Zastosowanie :

Bran a Mechaniczna



Czyszczenie igie  ze smarów
Konserwacja ysk, maszyn i innych elementów
Oczyszczanie elektrod
Mycie aparatury wysokopr nej, elektrozaworów wtrysku benzyny, ga ników
Usuwanie nalotu ze styków mosi nych
Mycie tworzyw sztucznych
Czyszczenie przyrz dów pomiarowych i narz dzi precyzyjnych
Usuwanie zanieczyszcze  z form wulkanizacyjnych
Usuwanie osadów i zanieczyszcze  z dysz i sit

Jubilerstwo

Mycie bi uterii z pasty polerskiej
Mycie odlewów
Czyszczenia kamieni szlifierskich
Numizmatyka
Czyszczenie eksponatów z pasty polerskiej
Usuwanie nalotów

Elektronika

Mycie cz ci elektronicznych
Czyszczenie p ytek drukowanych (bez demonta u elementów)
Mycie precyzyjnych uk adów mechanicznych i elektronicznych w serwisie
Mycie odlewów
Mycie kartrid y drukarek

Optyka

Mycie szk a po polerowaniu lub szlifowaniu
Mycie szk a optycznego
Usuwanie zanieczyszcze  powsta ych po frezowaniu opraw okularów

Dane techniczne :

Cz stotliwo  ultrad wi ków:  40000 Hz
Zbiornik z materia u: Stal nierdzewna
Pojemno  15 L
Czas 1-30 minut, mechaniczny zegar
Zasilanie  220 ~ 240V, 50/60 Hz
Moc ultrad wi ków 360 W
Moc grza ki 300 W
Rozmiar 360*330*310mm (d . x szer. x wys.)
Rozmiar pojemnika 330*300*150mm (d . x szer. x wys.)

Zestaw zawiera :

Myjk  ultrad wi kow  15L 360W analogow SONIC- US15  Gwarancj  12 miesi cy


