Elmasonic S

Dòng sản phẩm bể rửa siêu âm

•
•
•
•
•
•
•

Điều chỉnh thời gian và chức năng gia nhiệt bằng điện tử
Thiết đặt trước nhiệt độ / tự động khởi động và điều chỉnh chức năng gia nhiệt
Bộ chuyển đổi hiệu suất cao
Bề mặt gia nhiệt bằng gốm
Khử khí nhanh với chức năng Degas / Autodegas
Cải thiện hiệu quả làm sạch với chức năng Sweep
Tính năng tự động tắt để đảm bảo an toàn

www.elma-ultrasonic.com

Elmasonic S: các đặc tính kỹ thuật đặc biệt cho tất cả các lĩnh vực

Làm sạch, khử khí và phân
tán trong phòng thí nghiệm

Làm sạch dụng cụ y tế và
nha khoa

Làm sạch kính mắt và
dụng cụ quang học

Làm sạch các chi tiết trong công
nghiệp, xưởng sản xuất và dịch vụ

Dòng sản phẩm bể rửa siêu âm Elmasonic S được
trang bị các đặc tính kỹ thuật đặc biệt đáp ứng cho
tất cả các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và nghiên
cứu.

* Phòng khám nha khoa: Làm sạch các dụng cụ, các
loại vật liệu nha khoa; làm sạch các thiết bị khoan,
hàn răng; làm sạch răng giả.

* Trong phòng thí nghiệm: Sóng siêu âm có thể làm
sạch tất cả mọi ngõ ngách mà dung dịch làm sạch có
thể tiếp cận. Nó đặc biệt thích hợp để làm sạch các
dụng cụ thí nghiệm làm bằng thủy tinh, nhựa hay
kim loại. Elmasonic S có thể khử khí cho dung dịch
sắc ký lỏng (HPLC), khuấy trộn, phân tán, nhũ
tương hóa và hòa tan mẫu.

* Đồ trang sức: Làm sạch và làm sáng các loại trang
sức bằng vàng, bạc, bạch kim. Làm sạch các loại đá
quý.

* Trong lĩnh vực y tế: Làm sạch hoàn toàn các
dụng cụ phẫu thuật và dụng cụ y tế khác mà
không gây ra bất kỳ hư hại hay hao mòn nào; có
thể làm sạch đèn nội soi và các phụ kiện của đèn
nội soi.

* Dụng cụ quang học: Làm sạch hoàn toàn các loại
kính và dụng cụ quang học. Làm sạch tăng cường
đối với gọng kính và các khớp nối.

* Đồng hồ: Làm sạch thân đồng hồ, các chi tiết
cơ khí và vòng đeo tay.

Dòng sản phẩm Elmasonic S series

Làm sạch các loại đồ
trang sức

Làm sạch các chi tiết
đồng hồ

* Xưởng sản xuất và dịch vụ: Làm sạch mạnh mẽ với
các dung dịch tẩy rửa kiềm, axit và trung tính của
Elma trong các xưởng cơ khí, xưởng dịch vụ. Dùng để
làm sạch hoàn thiện và chuẩn bị bề mặt để mạ, phủ.
* Công nghiệp: Làm sạch trong công nghiệp cơ khí,
điện tử và thủy tinh, sản xuất linh kiện và chi tiết ô
tô, phủ hoặc xử lý bề mặt. Làm sạch nhẹ nhàng hoặc
tăng cường đối với các chi tiết bằng thép và các kim
loại màu, nhựa và thủy tinh.

Các tính năng đặc biệt và lợi ích

Dòng sản phẩm Elmasonic S có 13 kích thước khác
nhau, từ 0.5 lít đến 90 lít. Chúng được trang bị bộ
tạo siêu âm 37 kHz thế hệ mới nhất với hiệu suất và
năng suất cao.

Nút xoay để xả dung dịch
trong bể

Ống xả có thể điều chỉnh

• Bảng điều khiển thân thiện với người dùng
và được cấu tạo sao cho chất lỏng không thể
tiếp xúc với phần điện tử ở bên trong.

Nắp đậy

Vạch đánh dấu mức điền đầy

• Nắp đậy giúp làm giảm tiếng ồn và tăng hiệu quả gia
nhiệt. Khi lật ngược lại, có thể sử dụng nắp để hứng
dung dịch tẩy rửa và sau đó đổ lại bể.

• Bể rửa được làm bằng thép
không gỉ chịu ăn mòn.

• Chức năng sweep tùy chọn
để tối ưu hóa phân bố trường
sóng âm bên trong bể rửa nhờ
quá trình điều biến tần số.

• Vạch đánh dấu mức điền đầy

• Tay cầm được làm bằng nhựa chịu
nhiệt
• Thời gian đặt và thời gian
còn lại của chu kỳ làm việc
được hiển thị đồng thời trên
màn hình LED (trừ S 10 / H)

• Nút xoay ở bên cạnh cho phép xả dung
dịch trong bể qua ống xả ở phía sau

• Xoay nút điều chỉnh để đặt
chu kỳ làm việc hoặc chế độ
làm việc liên tục
Đèn LED thể hiện nhiệt độ
Nút chức năng degas
Nút bật/tắt siêu âm

Nút bật/tắt thiết bị

Nút xoay điều chỉnh nhiệt độ

• Chức năng degas cho phép khử khí trong dung • Vì lý do an toàn, thiết bị sẽ tự động tắt sau
12 giờ hoạt động.
dịch làm sạch nhanh hơn. Một tính năng hữu
ích khác là "autodegas" cài đặt thời gian dùng để
• Cáp nguồn có thể tháo rời cho phép di chuyển
khử khí một cách hiệu quả các dung dịch làm
thiết bị một cách dễ dàng và an toàn
sạch mới pha trộn.
(trừ S 450 H & S 900 H).
• Dòng sản phẩm bể rửa siêu âm Elmasonic S là
tiêu biểu cho chất lượng của Elma với thương hiệu
"Made in Germany".

• Quá trình làm sạch có thể được khởi động bằng tay
hoặc tự động (điều khiển nhiệt độ).
• Với nút điều chỉnh nhiệt độ, có thể đặt nhiệt độ
trong khoảng 30oC đến 80oC với bước 5oC. Cả
nhiệt độ đặt và nhiệt độ thực tế được hiển thị đồng
thời bằng đèn LED (trừ model S 10 / H).

Thông số kỹ thuật

S 10 / H

S 15 / H

S 30 / H

S 40 / H

S 60 / H

S 70 / H

S 80 / H

S 100 / H

S 120 / H

S 180 / H

S 300 / H

S 450H

S 900H

Dung tích bể tối đa

litre

0.8

1.75

2.75

4.25

5.75

6.9

9.4

9.5

12.75

18

28

45

90

Dung tích bể tối thiểu

litre

0.2

0.5

0.7

1.0

1.5

1.8

2.4

2.5

3.4

4.7

7.4

11.9

23.8

Kích thước bể

W x D x H mm

190x85x60

151x137x100

240x137x100

240x137x150

300x151x150

505x137x100

505x137x150

300x240x150

300x240x200

327x300x200

505x300x200

500x300x300

600x500x300

Kích thước máy chính

W x D x H mm

206x116x178

175x180x212

300x179x214

300x179x264

365x186x264

568x179x214

568x179x264

365x278x264

365x278x321

390x340x321

568x340x321

615x370x467

715x570x467

Trọng lượng

kg (ca.)

2.0

2.1

3.3

4.0

5.1

5.6

6.4

5.9

7.5

8.5

11.0

25

45

Tần số siêu âm

kHz

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Công suất đỉnh siêu âm lớn nhất *1)

W

240 *2)

280 *2)

320 *3)

560 *3)

600 *3)

600 *3)

600 *3)

600 *3)

800 *3)

800 *3)

1200 *3)

1600 *3)

3200 *3)

Công suất gia nhiệt

W

0 / 60

0 / 60

0 / 200

0 / 200

0 / 400

0 / 600

0 / 600

0 / 400

0 / 800

0 / 800

0 / 1200

1600

2000

Công suất tiêu thụ tổng cộng

W

30 / 90

35 / 95

80 / 280

140 / 340

150 / 550

150 / 750

150 / 750

150 / 550

200 / 1000

200 / 1000

300 / 1500

2000

2800

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

Chức năng sweep
Chức năng degas / autodegas
Tay cầm

no

no

inch

no

no

3/8”

3/8”

3/8”

Model có gia nhiệt *4)

220-240 Vac

100 1214

100 2060

100 1955

100 2006

100 2238

100 2140

100 2170

100 2279

100 2825

100 2877

100 3033

100 3908

100 3946

Model không gia nhiệt *4)

220-240 Vac

100 5507

100 4626

100 4631

100 4635

100 4643

100 4650

100 4652

100 4655

100 4658

100 4662

100 4669

-

-

W x D x H mm

177x73x30

112x103x50

198x106x50

190x105x75

255x115x75

465x106x50

455x106x75

255x200x80

250x190x115

280x250x115

455x250x115

455x270x194

545x450x250

mm

7x1

7x1

7x1

7x1

9x1

9x1

9x1

9x1

9x1

9x1

9x1

9x1

16x1,2

kg

1

1

1

3

5

5

5

6

7

8

10

20

30

Ống xả / đường kính
Mã số đặt hàng:

Phụ kiện:
Kích thước giỏ
Kích thước mắt lưới
Tải trọng giỏ

*1) Cần lựa chọn dạng sóng siêu âm phù hợp với kích thước bể
*2) Sóng dạng xung
*3) Sóng dạng hình sin chuẩn
*4) Các model có phiên bản 100 - 120 Vac (trừ S 450 H & S 900 H)

Giải pháp tổng thể về Công nghệ siêu âm và Hóa chất làm sạch
Elma bắt đầu phát triển và sản xuất các loại hóa chất tẩy rửa từ năm
1975. Các sản phẩm này được thiết kế đặc biệt để sử dụng với các bể
rửa siêu âm. Danh mục sản phẩm được điều chỉnh để phù hợp với
nhiều yêu cầu làm sạch trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

• Giỏ cho tất cả các kích thước bể
• Nắp đậy bằng nhựa, trừ S 450 H & S 900 H
• Nắp đậy bằng thép không gỉ với một hoặc hai lỗ hổng để cốc thí nghiệm
• Các loại cốc thí nghiệm
• Bể rửa chịu axit hoặc bể Hostalen (ultrapolymer)
• Giỏ đựng bằng thép không gỉ hoặc Hostalen
• Giá giữ ống nghiệm hoặc dụng cụ
• Máy sấy bằng điện
• Giá để dụng cụ cho bình dung môi HPLC 1 lít

Elma Hans Schmidbauer GmbH & Co. KG
Kolpingstr. 1-7
D-78224 Singen

Tel. +49(0)7731/882-0
Fax +49(0)7731/882-266
info@elma-ultrasonic.com

www.elma-ultrasonic.com
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Khách hàng sẽ nhận ra giá trị đích thực của sản phẩm ngay khi họ bắt
đầu sử dụng nó. Chúng tôi đã mở rộng danh mục các phụ kiện cho dòng
sản phẩm nổi tiếng Elmasonic S series. Các phụ kiện như giỏ với tay cầm
bằng nhựa phủ, giá để đồ trang sức với 10 móc có thể điều chỉnh, ống
xoắn làm lạnh, giá cho bình tam giác... sẽ hữu dụng trong nhiều tình
huống sử dụng thực tế.

