
Älykkäät pesulaitteet ammattikäyttöön tuotannossa,

terveydenhoidossa, laboratorioissa, korualalla ja 

muussa teollisuudessa

Vakio-ominaisuudet kaikissa M-sarjan malleissa:

• Ruostumaton teräsrakenne 

• Digitaaliohjaus

• Booster - lisätehoa ultraääneen 

• Sweep - tasaisempi pesutulos

• Degas - kaasunpoistotoiminto

• Termostaattiohjattu lämmitys

• Tyhjennysventtiili

M-sarjan 
ultraäänipesurit

M3, M12 ja M30
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Älykästä pesuvoimaa

Laitteen sydän on ultraäänijärjestelmä; huippuluokan digitaalige-
neraattori käyttää pietsokeraamisia värähtelijöitä, mikä aikaansaa 
tuhdin pesutehon. Käytä Booster-toimintoa kun tarvitset pesuun 
lisätehoa ja Sweep-taajuuspoikkeutusta kun tarvitset erityisen 
tasaista pesutulosta. Kaikissa malleissa on vakiovarusteena 
termostaattiohjattu lämmitys optimaalisen pesulämpötilan 
varmistamiseksi.
 

Kestävä ja hygieeninen

Laitteen pyöreänurkkainen, kiillotettu allas ja kuori 
ovat ruostumatonta terästä, joten ne on helppo 
pitää puhtaina ja hygieenisinä. Elektroniikka on 
suojattu ulkoisilta roiskeilta ja erityinen suojus 
estää valumat ohjauspaneelille.

Turvallinen ja käyttäjäystävällinen

•	 Kuivakäyntisuojattu	lämmitys	ja	automaattinen	päältä	kyt-
 kentä 12 tunnin käytön jälkeen lisäävät käyttöturvallisuutta.
•		Pesuaika,	lämpötila	ja	lisätoiminnot	säätyvät	helposti	
 ohjauspaneelin kiertokytkimillä ja painonapeilla.
•	 Asetus-	ja	olo-arvot	sekä	lisätoimintojen	valinnat	näkyvät	
 selkeästi.
•	 Vakiovarusteena	olevan	tyhjennysventtiilin	avulla	kaikkien	
 allaskokojen tyhjennys on helppoa.
•	 Degas-toiminto	ja	automaattinen	degas	ovat	hyödyksi	niin	
 erityissovelluksissa kuin myös aina uuden pesunesteen 
 kaasunpoistossa.
•	 Lämpötilaohjattu	ultraäänitoiminto	mahdollistaa	laatu-
 standardien mukaisen toiminnan esimerkiksi, kun halutaan 
 pesun käynnistyvän vasta asetuslämpötilassa.
•		Laitteissa	on	kahvat	käsittelyn	helpottamiseksi.

Tarvikkeet 

•		Laadukas	pesukori	ruostumattomasta	teräksestä	on	hyvä	
 alusta pestäville kappaleille.
•		Muotoiltu	muovikansi	sulkeutuu	tiiviisti	myös	korin	ollessa	
 altaassa. Kansi voi toimia märän korin alustana.
•		Dekantterilasit	soveltuvat	hyvin	pienten	osien	pesuun	tai	
 käytettäviksi erikoispesunesteille. Kaksipaikkainen lasinpidin  
 kannattelee laseja altaassa.
•		Ultraäänipesuun	tarkoitetut	FinnSonic	USF-pesuaineet	sopivat		
 testatusti yhteen laitteidemme kanssa ja käyvät useimpiin 
 käyttötarkoituksiin.

Lisätietoa pesurin oikeasta ja tehokkaasta käytöstä saat 
soittamalla meille tai käymällä verkkosivuillamme.

M3 M12 M30
Altaan täyttötilavuus l 1,9 9 20,6
Altaan sisämitat mm 240x137x100 300x240x200 505x300x200
Pesukorin sisämitat mm 198x106x50 250x190x115 455x250x115
Ulkomitat mm 300x179x214 365x278x321 568x340x321
Ultraääniteho nim./huippu W 80/160 200/400 300/600
Ultraäänitaajuus kHz 40 40 40
Lämmitysteho W 200 800 1200
Sähköliitäntä V/Hz 220 – 240/ 50 - 60 220 – 240/ 50 - 60 220 – 240/ 50 - 60
Liitäntäteho W 280 1000 1500
Tyhjennysventtiili R 3/8” R 3/8” R 3/8”
Paino kg 3,3 7,5 11

Tekniset tiedot

FinnSonic Oy 
Parikankatu	8,	15170	Lahti,	Finland	
puh.	(03)	883	030,	fax	(03)	883	0330
sales@finnsonic.com,	www.finnsonic.com

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kaikki tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.


