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Produktinformation
 • OBS! Ultralydsrenseren leveres med kurv og låg
 • Top kvalitets ultralydsrenser til erhverv og industri
 • Fuld elektronisk bruger programmerbar betjening
 • Mulighed for 10 bruger definerede program cyklusser
 • Ofte solgt til medicinal industrien, hospitaler og til brug i kvalitets sikring
 • Dansk brugervejledning

Tekniske data
Ultralyds frekvens 39 kHz ± 1 kHz (Sweep Technology)
Ultralydstransducere 8 Stk.
Kabinet Rustfrit stål, AISI 304
Farve Stål
Tank kapacitet 21 Liter
Tank materiale Rustfrit stål, AISI 304
Aftapnings hane Ja 1/2”
Varme i karret Ja
Betjening ultralyd Digital, 1-99 min.

Dimensioner
Maskine 600 x 330 x 425 mm. (LxBxH)
Kar 500 x 300 x 150 mm. (LxBxH)
Kurv 460 x 260 x 90 mm. (LxBxH)
Vægt 14,5 Kg.

Sonica EP-S3 serien
Ultralydsrenser serien Sonica fra den 
Italienske producent Soltec har været 
repræsenteret i Danmark af Corpax 
siden 2009. Sonica renserne er et 
highend produkt der henvender sig 
specielt til segmenter med behov for 
ensartet præcisions rensning så som 
hospitaler, offshore, industri, kvalitet-
skontrol og medicinsk produktion etc.
EP S3 serien kan brugerprogram-
meres så renseprocesserne bliver 
automatiserede og helt ens.
Sonica serien har modeller fra 3 til 
130 liter. Der er mulighed for eksternt 
inder stål kar til indirekte rens for 
modellerne fra 3 til 28 liter.

Virksomheden Corpax
Corpax har siden 2006 solgt ultralyds-
rensere og har gennem tiden opnået 
en stor ekspertise i ultralydsrensning. 
Kontakt os gerne for uforpligtende 
råd og vejledning i brug af ultralyds-
rensning herunder tilhørende ren-
sevæske.
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Sonica 5200 EP-S3

Betjening varme Digital, 0-70°C
Ultralyds effekt 800 Watt. Peak
Varme effekt 1000 Watt.
Strømforsyning AC 230 V, 50 Hz

Varme
i karret
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Erhvervs
brug

Features 10 mulige bruger programmer
Jet program (hurtig program)
Degas og ægte frekvens Sweep

Digital
betjening

Degass
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Top
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EP-S3 Betjeningspanel

Mål på maskine og kar


