product profile

Elmasteam 3000

Máy làm sạch vòi hơi hiệu suất cao

Mã đặt hàng
Elmasteam 3000 230 V
Kèm v òi hơi lắp cứng/ công tắc chân

101 6244

Elmasteam 3000 115 V
Kèm v òi hơi lắp cứng/ công tắc chân

101 6313

Elmasteam 3000 230 V
Vòi hơi di động dài 1.7 m

102 4839

Elmasteam 3000 115 V
Vòi hơi di động dài 1.7 m

102 4841

Bơm 230 V

102 4951

Bơm 115 V

102 4952

Bộ kết nối khí nén 230 V

101 8085

Bộ kết nối khí nén 115 V

102 4847

Thiết bị làm sạch bằng hơi hiệu suất cao có áp suất hoạt động ở 8 bar, rất thông dụng trong các nhà máy khu công
nghiệp, xưởng kim hoàn, phòng khám nha khoa, hội thảo.Có thể tích chứa 3 hoặc 5 lít nước. Hơi nước có thể được
tạo ra từ nước máy hoặc nước cất. Nguồn cấp nhiệt cao đảm bảo việc cấp hơi nước một cách liên tục với độ suy
giảm áp suất rất nhỏ ngay cả trong điều kiện hoạt động lâu dài.
Bình chứa được làm bằng thép không gỉ, dễ vệ sinh và làm sạch.
Dễ dàng lắp đặt, thiết lập các tham số hoạt động và có đồng hồ hiển thị áp suất.
Phiên bản có thể tích hợp thêm option

•

Bộ v òi hơi (lắp cứng)/ Công tắc điều khiển bằng chân

(chọn thêm)
•

Bộ v òi hơi di động dài 1.6 m hoặc 3 m

•

Bơm nước từ v òi nước (chọn thêm) v à bơm tự kích lắp

cho thùng chứa ngoài (chọn thêm)

Elmasteam được trang bị các thiết bị an toàn cần thiết
sau:

•

Van giảm áp
•
Thiết bị giảm hơi nước khi mở đóng lắp bình chưa sai quy
trình.
•
Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn
•
Bình chứa áp được làm bằng thép không gỉ
•
Thiết kế biệt lập các bộ phận điện tử v à cơ khí (thiết kế 2
buồng riêng), đảm bảo khồng bị ngắn mạch thiết bị.

•
Bộ kết nối v ới nguồn cấp khí nén bên ngoài (chọn thêm)
để làm khô v à sạch các bộ phận v ới cùng một vòi phun.

Thông số kỹ thuật

Chuẩn bảo v ệ

IP X3

Bình chịu áp (bar)

8

Điện áp sử dụng (Vac)

115 hoặc 230

Tần số (Hz)

50 / 60

Bộ kết nối chính

1 pha; có nối đất
NEMA 5-20

Dung tích bình (lít)

3

Dung tích chứa Max. (lít)

2.6

Công suất tiêu thụ (W)

1790

Nhiệt độ hơi nước đầu ra (°C)

ca. 160

Cầu chì tổng (A)
115 V / 230 V

15.5 / 7.8

Kích thước ngoài gồm v òi:
w / d / h (mm)

385 / 445 / 330

Cầu chì tổng (A)
115 V / 230 V

20 / 10

Trọng lượng bao gồm công tác chân 15.8
(kg)
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Elmasteam 3000 có thể được thiết lập riêng biệt từ một
dải nhiều phụ kiện chọn thêm

Thiết bị an toàn

