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EG-900              EG-450    EG-300         EG120               EG-60    EG-30         EG-10                    اطالعات فنى
ظرفیت مخزن (لیتر)    0.8          2.75       5.75                12.75             28       45.0                  90.0
ولتاژ (ولت )                220/110        220/110   220/110              220/110        220/110       220                  220

60/50                60/50      60/50          60/50                60/50     60/50          60/50                 (KHz) فرکانس مولد
38                   38        38             38                       38                       38            38   (KHz) فرکانس التراسونیک

800                  400       300            200                 150           80            30   (W) توان موثر التراسونیک
3200                 1600      1200           800                 600         320           240  (W) ماکزیمم توان التراسونیک
2000                 1600      1200           800                    400      200             60                   (W) توان گرمایى
80-30                80-30     80-30          80-30               80-30    80-30         80-30                (c) رنج تغییرات گرمایى
yes                   yes       yes            yes   yes         yes           yes   Sweep/boost/degas   

 3/8  inch            3/8  inch     3/8  inch         3/8  inch              3/8  inch                 -             -                    Drain duct/Diameter

yes    yes       yes            yes   yes       yes           yes                 دستگیره جهت حمل راحت
600×500×300      500×300×300      505×300×200    300×240×200      300×151×150     240 ×137×100   190×85×60              (l × w × h) mmابعاد داخلى
545×470×190      455×270×190      455×250×120    250×190×120      255×115×75        198×103×50     177×73×30               (l × w × h) mm ابعاد سبد

 30 Kg                 20 Kg      10 Kg           7 Kg                 5 Kg      1Kg          1Kg مقدار بار قابل بارگذارى در سبد 

EG حمام التراسونیک مدل پزشکى
Ultrasonic bath EG

سرى EG جهت مصارف پزشکى، آزمایشگاهى، داروسازى و تحقیقاتى تولید گردیده و مبناى آنها شستشوى التراسونیک مى باشند.

• دیجیتال سیستم
• داراى مدهاى کارى

Sweep جهت پاك کنندگى یکنواخت

Degas جهت گاز زداى از محلول ها

Boost جهت تقویت و افزایش قدرت دستگاه 

• قابلیت تنظیم زمان از 1 تا 30 دقیقه
• قابلیت تنظیم دما از 30 تا 80 درجه سانتیگراد

• داراى مخزن از جنس استینلس استیل
• داراى استانداردهاى نشان CE به شماره هاى  EEC/336/89  و 

EEC/23/73

کاربردها
• پاك کردن لکه هاى خون و آلودگى هاى بالینى از روى ابزارآالت جراحى، میکروسرجرى، ابزارجراحى 

ENT و الپراسکوپى بمنظور کنترل عفونت و پیشگیرى از بیمارى هایى مانند HIV ، هپاتیت و یرقان

• شستشو و جرم زدایى Instrumentهاى دندانپزشکى، تمیزکردن سیمان و پالستر از مته ها و پروتزهاى 

دنداپزشکى


