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Schoonmaakmachines door ultrasonen - Serie Standard S 
Ons gamma schoonmaakmachines door ultrasonen omvat 6 standaardmodellen. 
Licht in gewicht, stevig en performant. Onze toestellen zijn voorzien van tanks in ver-
scheidene afmetingen uit RVS 304 en zijn uitgerust met een krachtige transducer van 37 
kHz en een thermisch geregelde verwarming met automatische stroomonderbreking.
Via een ergonomisch bedieningspaneel met led-weergave kunnen alle instellingen en 
gebruiksparameters snel en eenvoudig worden uitgevoerd (wastijden, temperatuur). 
Onze machines zijn voorzien van een tank met opstaande rand en een knop met 
kraantje om de schoonmaakvloeistoffen snel en gemakkelijk te kunnen verwijderen.

Deze machines zijn specifiek ontworpen voor dagelijkse schoonmaakopdrachten, 
maar zijn eveneens geschikt voor moeilijke omstandigheden in productiehallen, 
ateliers of voor onderhoudsdiensten.
De «Degas»-functie laat toe om de schoonmaakfunctie snel te ontgassen om elk storing 
van geluidsgolven te voorkomen. De functie «Sweep» met frequentiemodulering, zorgt 
voor een optimale verspreiding van het geluidsveld voor meer efficiëntie.
Het schoonmaakproces start onmiddellijk door manueel commando of via thermische 
sensor voor meer gebruiksgemak van onze machines.

VEREISTE STROOMVOORZIENING:
-  Electrisch : 220V mono N+A
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Model Gewicht (kg) Afmetingen
(BxdxH mm)

Mand afmeting
(BxdxH mm)

Laad ver-
mogen (kg)

Max. inhoud
van de kuip (L)

Geabsorbeerd 
vermogen (W)

Ultrasoonpiek  
(W)

Verwarming 
vermogen (W)

Was Tempera-
tuur (°C)

S-60H 5,1 365x186x264 255x115x80 5 5,75 550 400 400 30-80

S-80H 6,4 568x179x264 455x106x80 5 9,4 750 600 600 30-80

S-120H 7,5 365x278x321 250x190x120 7 12,75 1000 800 800 30-80

S-180H 8,5 390x340x321 280x250x120 8 18 1000 800 800 30-80

S-300H 11,0 568x340x321 455x250x120 10 28 1500 1200 1200 30-80

S-450H 32,0 615x370x467 455x270x194 20 45 2000 1600 1600 30-80

S-120H S-180H S-300H S-450H

Controleer de compatibiliteit van de machine en de behandelde stukken met het gebruikte schoonmaakmiddel. 
Voor een juist gebruik beveelt ICS u aan om de schoonmaaktproducten voorgesteld door SID te gebruiken : 

- ULTROMAX, DETERMAX v2, ASPER.SID, ASPERMAX, ASPERAL.SID of ASPERSMS.

S-60H S-80H


