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Ultrahangos mosó PX 100A
30L
Ár brutto

184 500.00 Ft

Ár nettó

145 275.59 Ft

Előző ár

195 900.00 Ft

elérhetőség

elérhető

Szállítási ido

24 óra

Katalógusszám

10015

A gyártó kódja

UCD-30-100A

Termékleírás

Ultrahangos mosó. PX-100A
30 liter űrtartalom fűtéssel és
munkaidővel
A 600 W-os mosó rendelkezik digitális szabályozással, amellyel hatékonyan beállíthatja a hőmérsékletet és a munkaidőt.
A mosó kiválóan alkalmas elektronikus alkatrészek, mechanikai alkatrészek, optikai alkatrészek javítására és karbantartására, valamint a
polimerek feloldására. A kádban öblítik és ultrahanggal megtisztítják, a mechanikus tisztításhoz nem hozzáférhető helyeken.
Az ultrahangos tisztító kosárral és zajcsillapító borítással rendelkezik egy fogantyúval, amely elnyeli az ütéseket.
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A PX modellekben alkalmazott Új funkciók:

DEGAS:
Ez a szerkezet a bekapcsolás után szünetekkel működik. Ezzel eltávolítva a levegőt
és a széndioxidot a vegyületből.Ennek köszönhetően
több kavitáló buboryk keletkezik és a hatásfok 30%-al megnő.

SWEEP:
A bekapcsolást követően azultrahangos generátor különböző frekvencián működik.A
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váltakozó frekvencia optimális hullámokat generál ezáltal gyorsabban eltávolítja a
lerakódott szennyesződést a tisztított tárgyak felületéről..
A PX-100A ultrahangos tisztítót szigetelt átalakítók különböznek, amelyek további
biztonságot nyújtanak az alátét használatakor. Az átalakítók nagy átmérője jobb
tisztítási eredményt nyújt a hatékonyság növelésével. A mosó kiváló minőségű
acélból készül. Beállíthatjuk a munkaidőt és a hőmérsékletet, amely teljes
ellenőrzést biztosít a tisztítási folyamat felett, és a paraméterek az LCD-n láthatók.
A dolgok ultrahangtisztítóval történő tisztításának alapelve:
A kádban levő folyadék mechanikus tisztításhoz minden elérhetetlen helyre kerül.
Az ultrahang hatására a folyadék mikroszkópikus buborékokat hoz létre, amelyek
eltalálják a tisztítandó elem falait, és ezzel megtisztítják. A mosó tisztítási
képességének növelését úgy érik el, hogy az elemet az ultrahanggenerátorokhoz a
lehető legközelebb helyezik, és megfelelő tisztítófolyadékokat használják.
A PX szériás mosók további szelőzővel vannak ellátva,ezáltal biztosítva a
hosszabb élettartamot.

Alkalmazás:
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Gépipar:
A tűk tisztítása zsíroktól
Csapágyak, gépek és egyéb alkatrészek karbantartása
Elektróda tisztítása
Nagynyomású készülékek, benzinszolenoid befecskendező szelepek, karburátorok
mosása
A sárgaréz érintkezőkből származó szennyeződés eltávolítása
Műanyag mosás
Mérőműszerek és precíziós szerszámok tisztítása
A szennyeződések eltávolítása a vulkanizációs formákból
A lerakódások és a szennyeződések eltávolítása a fúvókákból és szitákból
Elektronika:
Elektromos alkatrészek mosása
Nyomtatott áramköri lapok tisztítása (alkatrészek eltávolítása nélkül)
Pontos mechanikai és elektronikus rendszerek mosása a helyszínen
Öntvények mosása
Nyomtatópatronok mosása
Optika:
Üvegmosás polírozás vagy őrlés után
Optikaiüvegmosás
A szemüvegkeretek őrlése után képződött szennyeződések eltávolítása
Ékszerek :
Ékszerek mosása a polírozó paszta után
Öntvények mosása
Csiszoló kövek tisztítása
Éremtan
Ékszerek mosása a polírozó paszta után
A lerakódások eltávolítása
Műszaki adatok
- Ultrahangos frekvencia: 40 kHz
- Anyagtartály: rozsdamentes acél
- Kapacitás 30 L
- LED kijelző
- Idő 1-99 perc, gombokkal beállítható
- Hőmérséklet-szabályozás, gombokkal történő szabályozás
- Tápegység 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
- 600 W ultrahangos teljesítmény
- A fűtőteljesítmény 500 W
- Méretek: 530 * 325 * 325 mm (H x Sz x M)
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- A tartály mérete 500 * 300 * 200 mm (H x Sz x M)
A készletben:
- Ultrahangos mosó
- Kosár
- Tápkábel
- Tulajdoni kézikönyv
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