
SONIC DIGITAL MULTI  Generatory modułowe 
z możliwością wytwarzania do trzech częstotliwości 
drgań w jednym urządzeniu stanowią wygodny i 
nie zajmujący dużo miejsca sposób na realizację 
instalacji do mycia ultradźwiękowego. Cyfrowe wytwarzanie i regulacja częstotliwości drgań 

ultradźwiękowych

 Urządzenie wieloczęstotliwościowe 40, 80 i 120 kHz do  
optymalnego mycia w trzech stopniach dokładności:  
zgrubnym, dokładnym i precyzyjnym

 SONIC DIGITAL MULTI dostarczamy również jako urządzenie 
2- lub 3-częstotliwościowe

 Stała moc wyjściowa - regulowana cyfrowo w zakresie 
pomiędzy 10 - 100%

 Generator i moduł obsługowy mogą być rozdzielone 
przestrzennie

 Interfejs do nadzoru i sterowania funkcji procesowych

 Zasilacz

 Wysoki współczynnik sprawności przy niskiej emisji ciepła

 Optymalne bezpieczeństwo eksploatacji

 SONIC DIGITAL MULTI  Generatory modułowe 
3:1 dla generatorów wieloczęstotliwościowych
Innowacyjny system SONIC DIGITAL MULTI tworzy 
nowe standardy technologiczne w branży mycia 
ultradźwiękami. W połączeniu z przetwornikiem 
zanurzeniowym SONOSUB MULTI umożliwia on dogodną 
realizację systemów mycia dostosowanych zarówno 
do czyszczenia zgrubnego, dokładnego i precyzyjnego, 
jak i szerokiej gamy elementów wymagających 
obróbki ultradźwiękowej o zróżnicowanym natężeniu. 
Cyfrowe wytwarzanie i regulacja częstotliwości 
drgań ultradźwiękowych, stała moc wyjściowa oraz 
funkcja interwałów zapewniają wysoką precyzję 
nadźwiękowiania produktu.

SONOSUB MULTI  ))
SONIC DIGITAL MULTI  ))
Ultradźwiękowe, wieloczęstotliwościowe generatory  
modułowe i przetworniki

SURFACE TECHNOLOGY
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ze spawaną laserowo kapsułą to precyzyjnie wykonane 
urządzenia pracujące w trzech częstotliwościach o szero-
kim spektrum zastosowań.

 Najwyższy stopień sprawności dzięki mniejszej  
liczbie jednostek przetwornika 
W tradycyjnych przetwornikach wieloczęstotliwościowych 
poszczególne jednostki odpowiadające różnym często-
tliwościom znajdują się blisko siebie (patrz rysunek z 
przetwornikami w kolorze żółtym, czerwonym i zielonym). 
Wszystkie te elementy są umieszczone na wspólnej me-
talowej membranie która powoduje przekazywanie drgań 
do cieczy myjącej. Jednak ponieważ w każdym przypadku 
pracuje tylko 1/3 poszczególnych jednostek, więc pozo-
stałe 2/3 niepotrzebnie obciążają całą membranę wprowa-
dzając niekorzystne tłumienie drgań i duże straty energii.

Z uwagi na zalety konstrukcyjne jeden jedyny zestaw 
specjalnych jednostek przetwornika (jak w przypadku 
SONOSUB MULTI) wymaga znacznie mniej miejsca przy 
tej samej charakterystyce mocy. Brak zatem „zawadza-
jących“ elementów, które niepotrzebnie wprowadzane 
byłyby w drgania i powodowały straty energii w polu 
akustycznym. Zaoszczędzona w ten sposób energia na-
kierowywana jest wyłącznie na właściwy proces, jakim 
jest czyszczenie produktu.

Zastosowanie tylko jednego zestawu wieloczęstotliwo-
ściowych jednostek przetwornika i zredukowanie tym 
samym liczby jednostek do jednej trzeciej, zapobiega nie-
potrzebnemu pogorszeniu jakości emisji ultradźwięków 
na skutek znacznie gęstszego obłożenia wprawianej w 
drgania powierzchni (patrz 1. ilustracja po prawej stronie) 
i wynikającego z niej niekorzystnego usztywnienia.

 Przetworniki SONOSUB MULTI 
przeznaczone są do czyszczenia precyzyjego, dokład-
nego i zgrubnego. Jako prawdziwe 3-częstotliwościowe 
przetworniki ultradźwiękowe charakteryzują się tym, że 
każda jednostka przetwornika może wytwarzać trzy czę-
stotliwości.

 Większa wydajność przy mniejszym zapotrzebowaniu 
na miejsce 
Dlaczego rezygnować z efektywności? Tradycyjne ultra-
dźwiękowe jednostki przetwornika pracują ze stosun-
kowo niskim współczynnikiem sprawności i wymagają 
znacznie więcej miejsca niż innowacyjne rozwiązanie 
firmy Weber Ultrasonics: jedna wieloczęstotliwościo-
wa jednostka przetwornika z optymalnym stopniem 
sprawności.

Porównanie na przykładzie przetwornika 
zanurzeniowego 1OOOW 

 Tradycyjne urządzenie: dla każdej częstotliwości ko-
nieczna jest jedna jednostka przetwornika (na ilustracji 
przedstawiona kolorem czerwonym, żółtym, zielonym).

 Weber Ultrasonics: rozwiązanie za pomocą tylko  
jednej jednostki przetwornika. 
Wyjątkowo efektywny układ ultradźwiękowy wytwarzający 
drgania w trzech częstotliwościach (40, 80, 120 kHz).

SONOSUB MULTI

Weber Ultrasonics GmbH Phone:	+49	(0)		72		48 /92		07-0
Im	Hinteracker		7	 F	ax:		 +49	(0)		72		48 /92		07-11
76307	Karlsbad-Ittersbach	 mail@weber-ultrasonics.de
Germany	 www.weber-ultrasonics.de
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Wymiar montażowy: ok. 900 x 450 mm, 60 elementów.

Wymiar montażowy: 400 x 350 mm, 20 elementów.

SONOSUB MULTI
 
))

SONIC DIGITAL MULTI
 
))

Ultradźwiękowe, wieloczęstotliwościowe generatory modułowe i przetworniki

Nasz dział sprzedaży chętnie posłuży profesjonalnym 
doradztwem i odpowie na Państwa pytania. Wystarczy 
skontaktować się z nami telefonicznie:

Telefon w Polsce
Telefon w Niemczech

+48 (0) 32 206 80 20

+49 (0) 72 48/92 07-19/-20/-27
+48 (0) 32 259 981 81


