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Wstęp

— Budujemy stabilne, partnerskie relacje biznesowe
oferując profesjonalne rozwiązania w zakresie
automatyki i elektroniki.

Jesteśmy pierwszą rmą na rynku, która wprowadziła nowoczesny i
bezawaryjny cyfrowy generator do wytwarzania fal ultradźwiękowych
działający w przedziale częstotliwości od 24,5 kHz do 32 kHz. Urządzenie
pracując w trybie Fly Frequency myje korzystając z pełnego zakresu
między dwiema częstotliwościami naprzemiennie, wskutek czego mocniej i efektywniej wymywa zabrudzoną powierzchnię elementów. Dzięki
nowatorskiej technologii, myjnie ultradźwiękowe są doceniane przez naszych Klientów pod względem skuteczności oraz ich niezawodności.

Oprócz samego urządzenia, ważnym elementem procesu czyszczenia
jest odpowiedni środek myjący. Oferowane przez nas preparaty
myjące, dedykowane są do naszych myjni, co w znacznym stopniu
poprawia skuteczność i efektywność czyszczenia mytych detali.

Firma PROGNETIC do każdego Klienta podchodzi indywidualnie,
dlatego w naszej ofercie można zauważyć urządzenia wykonane na zamówienie. W przypadku wątpliwości z doborem myjni oraz chemii myjących prosimy o kontakt w celu dobrania urządzenia i preparatów odpowiadających Państwa oczekiwaniom.
Z wyrazami Szacunku
zespół *rmy PROGNETIC.
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Zastosowanie ultradźwięków

Laboratoria
mycia szkła laboratoryjnego o skomplikowanych kształtach
i niewielkich otworach np.: pipet, wężownic, szpatułek

•

mycie kuwet biokatalizatorów, sit, *ltrów i pierścieni
ceramicznych

•

•

odgazowanie roztworów

•

dyspergowanie ciał stałych w cieczach

•

przyspieszanie niektórych reakcji chemicznych

Medycyna
mycie narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych, w tym
osprzęt endoskopowy i laparoskopowy

•

Gabinety Kosmetyczne
•

mycie narzędzi kosmetycznych przed sterylizacją

•

mycie końcówek po mikrodermabrazji

Optyka i produkcja okularów
mycie szkła przed naparowaniem próżniowym

•
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Zastosowanie ultradźwięków

Warsztaty samochodowe i lakiernicze
•

mycie podzespołów samochodowych tj. głowic, gaźników,
aparatury wtryskowej, turbosprężarek, układów EGR itp.

•

regeneracja układów DPF

•

mycie form wulkanizacyjnych

•

mycie sit i dysz z osadów i zanieczyszczeń

•

mycie podzespołów kompletnych precyzyjnych mechanizmów
bez demontażu

•

mycie drobnych detali (śruby, nakrętki)

•

mycie dysz i pistoletów lakierniczych

•

oczyszczanie, odtłuszczanie, usuwanie rdzy z powierzchni
metalowych detali

Poligra!a
•

mycie wałków rastrowych

•

usuwanie nie naświetlonych polimerów

Elektronika
•

mycie kartridży

•

mycie precyzyjne elektroniki w produkcji oraz serwisie

•

•

•

mycie płytek drukowanych w punktach serwisowych bez
potrzeby demontażu elementów
mycie płytek drukowanych i montażu powierzchniowego z
past lutowniczych
mycie części elektronicznych (np. telefonów
komórkowych, podzespołów komputerowych itd..)
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Zastosowanie
ultradźwięków
Zastosowanie
ultradźwięków

Przemysł
oczyszczanie, odtłuszczanie, usuwanie rdzy z powierzchni
metalowych detali przed malowaniem proszkowym
i nakładaniem powłok galwanicznych

•

mycie międzyoperacyjne, usuwanie wiórów, smarów, past
polerskich

•

mycie podzespołów kompletnych precyzyjnych mechanizmów
bez demontażu

•

•

mycie przyrządów i narzędzi pomiarowych

•

zmywanie farb tamponowych

•

mycie przenośników taśm

•

mycie – oczyszczanie elektrod z chromianów (w galwanizerach)

•

mycie styków mosiężnych

•

mycie tworzyw sztucznych

•

mycie i regeneracja wymienników ciepła, chłodnic
usuwanie wszelkiego rodzaju osadów i zanieczyszczeń z dysz
oraz sit itp.

•

mycie *ltrów siatkowych i ceramicznych do różnorodnych
zastosowań

•

mycie powierzchni przed obróbką cieplno-chemiczną w piecach
próżniowych – skrócenie czasu uzyskania próżni, przedłużenie
żywotności *ltrów i pomp, poprawa parametrów obróbki

•

mycie międzyoperacyjne – usuwanie wiórów, smarów, past
polerskich

•

I wiele innych...
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Myjnie ultradźwiękowe

P-1
Pojemność użytkowa zbiornika

1L

Wymiary użytkowe zbiornika

130x120x70 mm (s x d x w)

Moc generatora ultradźwiękowego

60 W

Moc grzałek

250 W

Temperatura grzania

Regulowana do max 75° C

Regulacja czasu mycia

Od 1 do 30 min

Częstotliwość drag ultradźwiękowych

24,5 kHz, 32 kHz i Fly Frequency
(od 24,5 kHz do 32 kHz naprzemiennie) Tryb pracy ustawiany
przez użytkownika

Zawór spustowy

NIE

Pokrywa

TAK

Sterownik mikroprocesorowy

TAK

Funkcja odgazowania cieczy

TAK

Regulacja mocy ultradźwiękowej

20-100 %

Kosz na detale

Na zamówienie klienta

Zasilanie

230 V/ 50 Hz

Gwarancja

12 miesięcy

Pojemność użytkowa zbiornika

2L

Wymiary użytkowe zbiornika

130x120x120 mm (s x d x w)

Moc generatora ultradźwiękowego

65 W

P-2
Moc grzałek

250 W

Temperatura grzania

Regulowana do max 75° C

Regulacja czasu mycia

Od 1 do 30 min

Częstotliwość drag ultradźwiękowych

24,5 kHz, 32 kHz i Fly Frequency
(od 24,5 kHz do 32 kHz naprzemiennie) Tryb pracy ustawiany
przez użytkownika

Zawór spustowy

NIE

Pokrywa

TAK

Sterownik mikroprocesorowy

TAK

Funkcja odgazowania cieczy

TAK

Regulacja mocy ultradźwiękowej

20-100 %

Kosz na detale

Na zamówienie klienta

Zasilanie

230 V/ 50 Hz

Gwarancja

12 miesięcy
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P-3
Pojemność użytkowa zbiornika

3L

Wymiary użytkowe zbiornika

290x140x70 mm (s x d x w)

Moc generatora ultradźwiękowego

125 W

Moc grzałek

350 W

Temperatura grzania

Regulowana do max 75° C

Regulacja czasu mycia

Od 1 do 30 min

Częstotliwość drag ultradźwiękowych

24,5 kHz, 32 kHz i Fly Frequency
(od 24,5 kHz do 32 kHz naprzemiennie) ustawiana przez użytkownika—tryb pracy.

Zawór spustowy

Na zamówienie Klienta

Pokrywa

TAK

Sterownik mikroprocesorowy

TAK

Funkcja odgazowania cieczy

TAK

Regulacja mocy ultradźwiękowej

20-100 %

Kosz na detale

Na zamówienie Klienta

Zasilanie

230 V/ 50 Hz

Gwarancja

12 miesięcy

Pojemność użytkowa zbiornika

4L

Wymiary użytkowe zbiornika

290x140x112 mm (s x d x w)

Moc generatora ultradźwiękowego

125 W

P-4
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Moc grzałek

400 W

Temperatura grzania

Regulowana do max 75° C

Regulacja czasu mycia

Od 1 do 30 min

Częstotliwość drag ultradźwiękowych

24,5 kHz, 32 kHz i Fly Frequency
(od 24,5 kHz do 32 kHz naprzemiennie) ustawiana przez użytkownika—tryb pracy.

Zawór spustowy

Na zamówienie Klienta

Pokrywa

TAK

Sterownik mikroprocesorowy

TAK

Funkcja odgazowania cieczy

TAK

Regulacja mocy ultradźwiękowej

20-100 %

Kosz na detale

Na zamówienie Klienta

Zasilanie

230 V/ 50 Hz

Gwarancja

12 miesięcy

Myjnie ultradźwiękowe

P-5
Pojemność użytkowa zbiornika

4,5 L

Wymiary użytkowe zbiornika

480x120x70 mm (s x d x w)

Moc generatora ultradźwiękowego

200 W

Moc grzałek

500 W

Temperatura grzania

Regulowana do max 75° C

Regulacja czasu mycia

Od 1 do 30 min

Częstotliwość drag ultradźwiękowych

24,5 kHz, 32 kHz i Fly Frequency
(od 24,5 kHz do 32 kHz naprzemiennie) Tryb pracy ustawiany
przez użytkownika

Zawór spustowy

Na zamówienie Klienta

Pokrywa

TAK

Sterownik mikroprocesorowy

TAK

Funkcja odgazowania cieczy

TAK

Regulacja mocy ultradźwiękowej

20-100 %

Kosz na detale

Na zamówienie Klienta

Zasilanie

230 V/ 50 Hz

Gwarancja

12 miesięcy

Pojemność użytkowa zbiornika

6L

Wymiary użytkowe zbiornika

310x290x70 mm (s x d x w)

Moc generatora ultradźwiękowego

360 W

P-6
Moc grzałek

500 W

Temperatura grzania

Regulowana do max 75° C

Regulacja czasu mycia

Od 1 do 30 min

Częstotliwość drag ultradźwiękowych

24,5 kHz, 32 kHz i Fly Frequency
(od 24,5 kHz do 32 kHz naprzemiennie) Tryb pracy ustawiany
przez użytkownika

Zawór spustowy

Na zamówienie Klienta

Pokrywa

TAK

Sterownik mikroprocesorowy

TAK

Funkcja odgazowania cieczy

TAK

Regulacja mocy ultradźwiękowej

20-100 %

Kosz na detale

Na zamówienie Klienta

Zasilanie

230 V/ 50 Hz

Gwarancja

12 miesięcy
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Myjnie ultradźwiękowe

P-8

Pojemność użytkowa zbiornika

8 L

Wymiary użytkowe zbiornika

300x240x115mm (s x d x w)

Moc generatora ultradźwiękowego

360 W

Moc grzałek

800 W

Temperatura grzania

Regulowana do max 75° C

Regulacja czasu mycia

Od 1 do 30 min

Częstotliwość drag ultradźwiękowych

24,5 kHz, 32 kHz i Fly Frequency
(od 24,5 kHz do 32 kHz naprzemiennie) Tryb pracy ustawiany
przez użytkownika

Zawór spustowy

Na zamówienie Klienta

Pokrywa

TAK

Sterownik mikroprocesorowy

TAK

Funkcja odgazowania cieczy

TAK

Regulacja mocy ultradźwiękowej

20-100 %

Kosz na detale

Na zamówienie Klienta

Zasilanie

230 V/ 50 Hz

Gwarancja

12 miesięcy

Pojemność użytkowa zbiornika

9,5 L

Wymiary użytkowe zbiornika

480x280x75mm (s x d x w)

P-10

10

Moc generatora ultradźwiękowego

380 W

Moc grzałek

1000 W

Temperatura grzania

Regulowana do max 75° C

Regulacja czasu mycia

Od 1 do 30 min

Częstotliwość drag ultradźwiękowych

24,5 kHz, 32 kHz i Fly Frequency
(od 24,5 kHz do 32 kHz naprzemiennie) Tryb pracy ustawiany
przez użytkownika

Zawór spustowy

Na zamówienie Klienta

Pokrywa

TAK

Sterownik mikroprocesorowy

TAK

Funkcja odgazowania cieczy

TAK

Regulacja mocy ultradźwiękowej

20-100 %

Kosz na detale

Na zamówienie Klienta

Zasilanie

230 V/ 50 Hz

Gwarancja

12 miesięcy

Myjnie ultradźwiękowe

P-17
Pojemność użytkowa zbiornika

17L

Wymiary użytkowe zbiornika

480x290x120 mm (s x d x w)

Moc generatora ultradźwiękowego

380 W

Moc grzałek

1000 W

Temperatura grzania

Regulowana do max 75° C

Regulacja czasu mycia

Od 1 do 30 min

Częstotliwość drag ultradźwiękowych

24,5 kHz, 32 kHz i Fly Frequency
(od 24,5 kHz do 32 kHz naprzemiennie) Tryb pracy ustawiany
przez użytkownika

Zawór spustowy

Na zamówienie Klienta

Pokrywa

TAK

Sterownik mikroprocesorowy

TAK

Funkcja odgazowania cieczy

TAK

Regulacja mocy ultradźwiękowej

20-100 %

Kosz na detale

Na zamówienie Klienta

Zasilanie

230 V/ 50 Hz

Gwarancja

12 miesięcy

Pojemność użytkowa zbiornika

22 L

Wymiary użytkowe zbiornika

480x280x170 mm (s x d x w)

P-22
Moc generatora ultradźwiękowego

400 W

Moc grzałek

1500 W

Temperatura grzania

Regulowana do max 75° C

Regulacja czasu mycia

Od 1 do 30 min

Częstotliwość drag ultradźwiękowych

24,5 kHz, 32 kHz i Fly Frequency
(od 24,5 kHz do 32 kHz naprzemiennie) Tryb pracy ustawiany
przez użytkownika

Zawór spustowy

Na zamówienie Klienta

Pokrywa

TAK

Sterownik mikroprocesorowy

TAK

Funkcja odgazowania cieczy

TAK

Regulacja mocy ultradźwiękowej

20-100 %

Kosz na detale

Na zamówienie Klienta

Zasilanie

230 V/ 50 Hz

Gwarancja

12 miesięcy
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Myjnie ultradźwiękowe

P-35
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Pojemność użytkowa zbiornika

35 L

Wymiary użytkowe zbiornika

340x340x300 mm (s x d x w)

Moc generatora ultradźwiękowego

420 W

Moc grzałek

2000 W

Temperatura grzania

Regulowana do max 75° C

Regulacja czasu mycia

Od 1 do 30 min

Częstotliwość drag ultradźwiękowych

24,5 kHz, 32 kHz i Fly Frequency
(od 24,5 kHz do 32 kHz naprzemiennie) Tryb pracy ustawiany
przez użytkownika

Zawór spustowy

Na zamówienie Klienta

Pokrywa

TAK

Sterownik mikroprocesorowy

TAK

Funkcja odgazowania cieczy

TAK

Regulacja mocy ultradźwiękowej

20-100 %

Kosz na detale

Na zamówienie Klienta

Zasilanie

230 V/ 50 Hz

Gwarancja

12 miesięcy

Przemysłowe myjnie ultradźwiękowe i natryskowe

Firma PROGNETIC wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta,
wykonuje myjnie pod zamówienie o określonych parametrach:

•

Pojemność zbiorników

•

Komora robocza urządzenia

•

Moc mycia

•

Temperatura podgrzewania cieczy

•

Częstotliwość ultradźwięków

•

Filtracja cieczy z cząstek stałych

•

Układ odolejenia cieczy

•

Dodatkowe komory do przepłukiwania i suszenia

•

Pokrywy z systemami odpływu skroplin

•

Transportery łańcuchowe

•

Stoły rolkowe

•

Manipulatory przenośne
Przykładowe myjnie wykonane na zamówienia naszych Klientów
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Przemysłowe myjnie ultradźwiękowe i natryskowe

Przykładowe myjnie wykonane na zamówienia naszych Klientów.
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Przemysłowe myjnie ultradźwiękowe i natryskowe

Wykonujemy myjnie przemysłowe i natryskowe odpowiednio dopasowane
do linii technologicznych oraz detali. Oferowane przez nas urządzenia są
wykonanie z zachowaniem najnowszych technologii oraz wysokiej jakości.
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Panele ultradźwiękowe

Posiadamy w swojej ofercie panele ultradźwiękowe P-600
o wysokiej skuteczności mycia, pracujące w dwóch częstotliwościach
24,5 kHz oraz 32 kHz.
Firma PROGNETIC prowadzi serwis i regeneracje generatorów
innych producentów.
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Generatory ultradźwiękowe

Posiadamy w swojej ofercie generatory ultradźwiękowe z możliwością pracy w dwóch częstotliwościach 24,5 kHz oraz 32 kHz. Zakup generatorów
wraz ze sterownikiem mikroprocesorowym.
Firma PROGNETIC prowadzi serwis i regeneracje generatorów
innych producentów.
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Akcesoria

Kosze do myjni

Wykonane z drutu nierdzewnego SS316 , ułatwiają mycie drobnych detali
oraz ograniczają kontakt z środkami myjącymi. Każdy kosz jest dopasowany
do odpowiedniego typu myjni.

Stoły

Wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalają na ustawienie myjni w dowolnym
miejscu. Na życzenie klienta stoły mogą być wyposażone w zlew z
kranem dla wygodnego opłukania detali po myciu.
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Akcesoria

Filtry

Filtracja roztworu myjącego z cząsteczek stałych pozwala na wydłużenie
okresu przydatności środka myjącego. Zaletą *ltrów jest prosta i szybka wymiana wkładów *ltracyjnych, a także zminimalizowanie kontaktu personelu
z cieczą.
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Środki myjące

PROGCHEM-1

Silnie skoncentrowany środek myjąco
odtłuszczający do metali i wszystkich
powierzchni zmywalnych. Niezwykle
skuteczny i wydajny. Ze względu na
swoje szczególne właściwości odtłuszczające jest odpowiedni do
czyszczenia silnych przemysłowych
zabrudzeń. Specjalna kompozycja
oparta na środkach powierzchniowo
czynnych niskopieniących zapewnia
możliwość łatwego i szybkiego spłukania. Doskonale przygotowuje powierzchnię do kolejnych procesów
produkcyjnych, jak również stosowany
do gotowego wyrobu jako ostatniego
etapu produkcji.

Dostępny w butelkach 1, 5 i 10L.

PROGCHEM-2

Preparat do mycia elementów elektroniki i optyki. Odpowiednio dobrane
składniki skutecznie odtłuszczają i myją powierzchnię laminatów oraz układów scalonych po obróbce lutowniczej. Preparat dobrze usuwa tłuszcz,
brud, kurz, pył i topniki. W szczególności polecany jest do usuwania topnika i
kalafonii. W pierwszej fazie, preparat
rozpuszcza kalafonię, a następnie ją
absorbuje, zapobiega to ponownym
nawrotom osadzania się na elementach.

Dostępny w butelkach 1, 5 i 10L.
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Środki myjące

PROGCHEM-3

Profesjonalny, dwufazowy, z mieszaniną surfaktantów alkalicznych, wzmacniaczy mycia organicznych i nieorganicznych inhibitorów korozji, środków
neutralizujących twardość wody oraz
dodatków wzmacniających efekt mycia. Preparat przeznaczony do mycia
bardzo brudnych części takich jak:
turbiny, silniki, skrzynie biegów, tłoki,
korbowody, gaźniki. Świetnie nadaje
się do wszystkich elementów ze stali
nierdzewnej oraz stopów aluminium.
Wykorzystywany do usuwania najtrudniejszych zabrudzeń.

Dostępny w butelkach 1, 5 i 10L.
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