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Myjnia ultradêwi´kowa
typ

UMD 642

HT UMD 0107 PL

Dwukomorowa myjnia ultradêwi´kowa UMD 642 przeznaczona jest do mycia
narz´dzi chirurgicznych, szk∏a laboratoryjnego i innego wyposa˝enia w obr´bie
centralnej sterylizatorni, laboratorium, itp.
Dzi´ki zastosowaniu generatorów ultradêwi´kowych i odpowiednim ich rozmieszczeniu pod dnem komory uzyskano du˝à skutecznoÊç procesu mycia
w trudno dost´pnych miejscach mytych elementów.
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Myjnia zosta∏a zaprojektowana jako samodzielne stanowisko do mycia, ze sta∏ym pod∏àczeniem do instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i ewentualnie spr´˝onego powietrza. Komory myjni oraz obudowa zosta∏y wykonane ze stali
kwasoodpornej.
Po∏àczenie w jednym urzàdzeniu myjni ultradêwi´kowej oraz komory do r´cznego mycia wst´pnego znacznie zwi´ksza
jej walory u˝ytkowe oraz funkcjonalnoÊç. Ze wzgl´du na swojà kompaktowà budow´ myjnia UMD 642 stanowi bardzo
dobre uzupe∏nienie wst´pnej obróbki narz´dzi w ca∏ej technologii centralnych sterylizatorni.
Charakterystyka:
❚ sterowanie mikroprocesorowe

❚ wyciàgana wylewka

❚ programowanie czasu i temperatury mycia

❚ dêwi´koszczelna pokrywa komory ultradêwi´kowej

❚ dwa tryby pracy: impulsowy lub ciàg∏y

❚ pistolet natryskowy typu Selecta

❚ pami´ç ustawieƒ ostatniego procesu

❚ mo˝liwoÊç przemiennego u˝ywania pistoletu do p∏uka-

❚ dwie komory mycia: jedna do mycia ultradêwi´kowego,
druga do p∏ukania/moczenia

nia lub suszenia spr´˝onym powietrzem
❚ zdalne uruchamianie korków spustowych

❚ bateria jednodêwigniowa z mieszaczem

Parametry
Cz´stotliwoÊç generatora

Jednostka

Model UMD 642

kHz

40

Moc ultradêwi´ków

W

1000

Temperatura mycia

°C

10÷60

Czas mycia

min

1÷60

Moc grza∏ek

W

1600

Wymiary komór

mm

600x400x250

Wymiary gabarytowe (SxWxG)

mm

1400x850x600

Zasilanie elektryczne

V

230

Masa

kg

85

❚ Dodatkowym wyposa˝eniem myjni zwi´kszajàcym jej u˝ytecznoÊç jest
pistolet natryskowy z kompletem 8 wymiennych koƒcówek. W zale˝noÊci
od potrzeb mo˝e on s∏u˝yç do p∏ukania lub suszenia spr´˝onym powietrzem mytych elementów.
Myjnia wyposa˝ona jest ponadto w bateri´ z mieszaczem wraz z wyciàganà wylewkà.
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