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miejscowe fale uderzeniowe o znacznej gęstości 
energetycznej.

w fazie nadciśnienia zapadają się w sobie i tworzą 
Można je porównać do pęcherzyków, które

w fazie podciśnienia mikroskopijne małe kawerny.

zjawisku kawitacji: generator ultradźwiękowy wytwarza
elektryczne sygnały o określonej częstotliwości, które 
przenoszone są za pośrednictwem przetwornika

Efekt mycia ultradźwiękowego oparty jest na fizycznym

powierzchniowego bądź prętowego do cieczy.

Pod wpływem wysokiej intensywności drgań tworzą się

ZASADA DZIAŁANIA ULTRADŹWIĘKÓW

Myjnie ultradźwiękowe

KATALOGOWE

Zarówno wielkość wanien, parametry procesu, rodzaj środka myjącego jak i technologia 
może zostać dobrana na życzenie klienta, indywidualnie do jego potrzeb.

ź wkładany kosz

ź "barbotaż” układ mieszania kąpieli płuczących 
     sprężonym powietrzem

ź pokrywa zamykająca

ź podstawa pod wannę z kołami do przemieszczania

ź układ opuszczania i podnoszenia kosza z oscylacją
ź układ filtracji

ź oscylacja, ruch kosza

ź podstawa pod wannę z nóżkami o regulowanej
     wysokości

Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalone ) w całości 
wykonane ze stali nierdzewnej :

ź suszarka wannowa

ź wanna płukania z- lub bez podgrzewania



ULT 40          ULT 75          ULT 125      ULT 200     ULT 250

Wymiary wewnętrzne wanny mm 475×300×300/315* 575×500×300/315* 600×450×450 1000×500×400 750×650×500

Materiał wanny stal nierdzewna AISI 316L, 2 mm 

od dna wanny
Poziom napełnienia kąpieli mm 200 200 350 300 400

Poziom przelewu górnej 
krawędzi od dna wanny

mm 235 235 405 355 455

Objętość kąpieli 
do poziomu przelewu

L 36 72 125 190 245

Dno zbiornika pochyłe

Moc ultradźwięków nominalna W 500 1000 1000 2 x 1000 2 x 1000

Moc ultradźwięków szczytowa W 2000 4000 4000 2 x 4000 2 x 4000

Częstotliwość kHz 40 40 40 lub 25 40 lub 25 40 lub 25

Ustawienie czasu 1 - 15 minut i praca ciągła

Ogrzewanie kąpieli 
regulowane termostatem

°C 30 -80

Moc podgrzewania W 1250 1950 4800 7200 7200

Wymiary zewnętrzne mm 540 x 340 x495 640 x 540 x 520 780x550x800 1180x600x800 930x750x800

Materiał obudowy stal nierdzewna AISI 304

Stopień ochrony IP32

Zasilanie 230 V ~ ( ±10%), 50/60 Hz 400 V ~ 3N ( ±10%), 50/60 Hz

Moc zainstalowana kW 1,75 2,95 5,8 9,2 9,2

Przewód zasilający
z wtyczką UE CEE 7/7 (typ E + F)
2 m, zamocowany na urządzeniu 3 m, zamocowany na urządzeniu 

z wtyczką trójfazową CEKON 16 A

Temperatura otoczenia °C 5 - 40

Waga kg 30 70 95 140 140

*                                *                                -                             -                            -

40-801 Katowice, ul. Szadoka 8 
tel./fax: +48 (32) 206 80 20
            

castor@castor.com.pl
www.castor.com.pl+48 (32) 259 98 81

Castor
Unia Gospodarcza Sp. z o.o.


