
• Indicação se a lavagem ocorreu normalmente ou se apresentou falha
• Sinalizador sonoro de ajuste
• Aquecimento automático vinculado ao ciclo
• Pentes individuais intercambiáveis
• 2 Cestos em aço inox 304 (01 completo / 01 sem conectores)
• 2 Pentes para Canulados (07 Universais/07 Luer Lock)
• • Cuba em aço inox 304 (3 anos de garantia)
• Gabinete totalmente em aço inox 304
• Painel de comando com Tela Touch posicionado para evitar
escorrimento da solução.
• Sistema de rastreabilidade de ciclo
• Resistência elétrica de imersão em aço inox 304
• Drenagem rápida vinculada ao ciclo de funcionamento
• • Equipamento com monitoramento da atividade ultrassônica
• Equipamento calibrado com certicado válido por um ano
• Calibrado para funcionamento em modo automático ou semiautomático
• Atende a norma NR-12 (Segurança no trabalho de Máquinas e 
Equipamentos)

Conheça nosso sistema de rastreabilidade de Processos:
www.ecosmanager.com.br

Especicações Técnicas

Frequência Ultrassônica: 40 kHz +/-5%
Dimensões Cesto (mm): 620 x 260 x 185
Capacidade em Litros Ajustáveis: 21 / 32 Litros
Potência Ultrassônica: 1200 Watts
Temporizador Digital Ajustável: 0 à 99 Minutos
CControle de Aquecimento Ajustável: 30ºC à 65ºC
Consumo Geral Máximo: 4000 VA
Alimentação/ Hz: 220V | 50/60Hz
Dimensões Totais do Equipamento (mm): 
750 x 400 x 580
Dreno: ¾’’
Entrada de água: ¾’’ pressão 6mca

CContato

      Rua Turquesa, 215 - Recreio Campestre Joia
      Indaiatuba/ SP
      (19) 3936-8840
      (19) 9 9873-3201
      contato@ultronique.com.br

www.ecosonics.com.br

Funcionamento totalmente automatizado, com enchimento,
dosagem de detergente, lavagem e drenagem, sem necessidade
de acompanhamento de um operador. Todo o processo de
lavagem efetuado ao simples toque de um botão
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Lavadora Ultrassônica Hospitalar
Q 32/40A JET com Tela Touch


