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Ultrazvuková Čistička PS 60A
15L
Cena s DPH

5 899.00 Kč

Cena bez DPH

4 875.21 Kč

Dřívější cena

6 499.00 Kč

Katalogové číslo

10005

Kod EAN

8591350017517

Popis produktu
Ultrazvuková čistička PS-60A s kapacitou 15L, vytápěním a časovačem.
360 W čistička má digitální regulaci.
Díky tomu můžete efektivně nastavit teplotu a čas práce.
Čistička je vybavena košem a krytem proti hluku s rukojetí absorbující otřesy.
Čistička je ideální pro opravy a údržbu elektronických součástek, mechanických součástí, optických prvků a rovněž i pro rozpouštění polymerů.
Vana vyplachuje a čistí ultrazvukem i na místech, která jsou při mechanické čištění nedostupná.
Ultrazvuková čistička PS-60A je vybavena izolovanými měniči, díky tomu je použití čistička bezpečné. Velký průměr měničů poskytuje lepší
výsledek čištění zvýšením účinnosti. Čistička je vyrobena z vysoce kvalitní oceli. Čistička umožňuje nastavit čas práce, teplotu, díky čemu
získáme plnou kontrolu nad procesem čištění. Parametry jsou viditelné na LCD displeji.
Princip čištění předmětů ultrazvukovým čističem - kapalina ve vaně se dostane do všech míst, i těch, která jsou při mechanickém čištění
nedostupná. V tekutině se v důsledku působení ultrazvuku tvoří mikroskopické bubliny, které se rozbíjejí o čištěný předmět, čímž ho čistí. Čisticí
schopnosti jsou silnější, pokud čištěný předmět umístěme jak nejblíže k ultrazvukovým generátorům. Na čistící účinek má vliv také použitá
čistící kapalina.
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Možnosti využití:
Strojírenský průmysl:
Čištění jehel od mastnot
Údržba ložisek, strojů a dalších komponentů
Čištění elektrod
Mytí vysokotlakých zařízení, elektromagnetických ventilů, vstřikování benzínu, karburátorů
Odstranění usazenin z mosazných kontaktů
Mytí plastů
Čištění měřicích přístrojů a přesných nástrojů
Odstranění nečistot z vulkanizačních forem
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Odstranění usazenin a nečistot z trysek a sítek

Elektronika:
Mytí elektronických částí
Čištění desek plošných spojů (bez demontáže elementů)
Mytí přesných mechanických a elektronických systémů v servisu
Mytí odlitků
Mytí tiskových kazet

Optika:
Mytí skla po leštění nebo broušení
Mytí optického skla
Odstranění nečistot vzniklých po frézování brýlí

Šperky:
Mytí šperků od leštící pasty
Mytí odlitků
Čištění brusných kamenů

Numismatika:
Čištění exponátů od lešticí pasty
Odstranění usazenin

Technické údaje:
-

Ultrazvuková frekvence: 40 kHz
Nádrž na materiál: nerezová ocel
Kapacita 15 L.
LED displej
Čas 1-30 minut, nastavení pomocí tlačítek
Regulace teploty, nastavitelná pomocí tlačítek
220 ~ 240V, napájení 50/60 Hz
ultrazvukový výkon 360 W
Výkon topného tělesa 400 W
Velikost 360 * 330 * 280 mm (délka x šířka x výška)
Velikost nádrže 300 * 300 * 150 mm (délka x šířka x výška)

V sadě:
-

Ultrazvuková čistička
Košík
Napájecí kabel
Uživatelská příručka
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