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Timco 175L INOX Ultraäänipesuri 380V 

Käyttöohje 

 
 

 

Kiitos, että ostit tuotteemme. Lue tämä opas huolellisesti, jotta käytät laitetta oikein. 

Alkuperäisen ohjeen käännös. 

 

Takuu: 1 vuosi 

EAN: 6438014265094 

Tuotenumero: 102374367 
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Katso tästä käyttöoppaasta asennuksen ja käytön aikaiset varotoimenpiteet.  

 

Varmista, että sähköverkko on tyyppikilven mukainen ennen laitteen käynnistämistä.  

 

Syövyttävät orgaaniset liuokset, vahva happo ja emäkset voivat vaurioittaa 

käyttöpaneelia. 

YLEISTÄ 

Timco 175L INOX ultraäänipesuri on tarkoitettu teolliseen käyttöön. Se on valmistettu 

korkealaatuisesta SUS-teräslevystä, joka on korroosionkestävä ja pitkäikäinen. 

Ultraäänipesurissa on Etelä-Koreassa valmistettu ultraäänimuunnin, edistynyt 

ilmaustekniikka, korkea elektroakustinen muuntohyötysuhde sekä tehokas 

ultraääniteho. Laite on varustettu automaattisella lämmityselementillä, jonka 

lämmitysalue huoneenlämpötilassa on noin 95 °C. 

 

Ultraäänipesureita käytetään laajasti tarkkuuselektroniikka-, maalaus-, puolijohde-, 

suodatinjärjestelmä-, lasi-, metalli-, koru- ja lääkintälaiteteollisuudessa. 

TOIMINTAPERIAATE 

Ultraäänipesuri käyttää muuntimia ääniaaltojen tuottamiseen 40 kHz taajuudella. 

Kun ääniaallot kulkevat nesteen läpi, siitä muodostuu pieniä kuplia, jotka hajoavat 

jatkuvasti. Tätä prosessia kutsutaan kavitaatiovaikutukseksi. Hankaavat kuplat 

tunkeutuvat kaikkialle, mihin neste pääsee. Monimutkaiset pinnat ja vaikeasti 

saavutettavat pinnat, kuten holkit, viilat, sahalaitaiset kahvat ja saranoidut laitteet 

puhdistetaan perusteellisemmin ja nopeammin ilman, että siitä aiheutuu vaurioita. 

Ultraäänipesu perustuu kavitaatioon.  

 

Timco 175L INOX ultraäänipesuria voidaan käyttää vesiliuoksen, neutraalin nesteen 

kanssa.   

TEKNISET TIEDOT 

Malli:     Timco 175L INOX  

Säiliön koko:   700 x 500 x 500 mm 

Ultraääniteho:   2 400 W 

Lämmitysteho:   6 000 W 

Ultraäänitaajuus:   40 kHz 

Kapasiteetti:   175 litraa 

Jännite:    AC 380 V, 3-vaiheinen 
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LAITTEEN OMINAISUUDET 

 Jännite: AC 380 V ± 10 % 

 Ultraääniteho: Enintään 2 400 W  

 Huoneen lämpötila: -10…40 °C 

 Huoneen kosteus: 35–85 % 

 Vakiosarjan pesuri, jossa on säädettävä ultraääniteho 

 48 kpl muunninta 

 Sisäänrakennettu ultraäänen ohjaus 

KÄYTTÖOLOSUHTEET  

Älä käytä tuotetta seuraavissa olosuhteissa: 

 Voimakkaassa lämpötilan vaihtelussa 

 Kosteissa paikoissa tai kastepisteen lähellä olevassa lämpötilassa  

 Paikassa, jossa se altistuu tärinälle tai iskuille 

 Paikassa, jossa on syövyttävää kaasua tai pölyä 

 Paikassa, jossa se altistuu vedelle, öljylle tai kemikaaleille. 

 Räjähdysvaarallisessa tilassa. 

LAITTEEN RAKENNE 

 

 

 

 

 

 

Ajastimen 

näyttö 

Virtapainike 

Lämpötilan merkkivalo, 

joka syttyy, kun asetettu 

lämpötila on saavutettu. 

Lämmittimen 

merkkivalo 

Lämpötilan 

säätönuppi 
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RAKENNEKAAVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTA 

Ultraäänimuunnin: lähtötaajuus on 40 kHz (räätälöityihin malleihin on saatavilla 

28/68/80/120/132 kHz). Laite on varustettu pyyhkäisytoiminnolla ja 

kompensointipiirillä, hyvällä häiriönsiedolla ja korkealla lähtötaajuuden tarkkuudella. 

 

Muunnin: muuntaa sähkötehon mekaaniseksi värähtelyenergiaksi 

laajakaistataajuudella, suurella teholla ja korkealla vakaudella.  

 

Lämmitysjärjestelmä: automaattinen vakiolämpöinen lämmitysjärjestelmä, joka 

koostuu lämmityspaneelista, digitaalisesta ajastimesta ja lämpötilakytkimestä.  

 

Kansi 

Kori 

Säiliö 

Lämpötilan säätö 

Lämmittimen katkaisin 

Virtajohto 

Tyhjennysventtiili 

Ultraäänimuunnin Lämmitysputki 

Levy 

Muunnin 

Lämpötilan näyttö 

 
Ajan näyttö 

 Ajan asetus 

 
Ultraäänikatkaisin 

Tehon säätö 
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Ajastin: ajastin voidaan asettaa aikavälille 1–99 tuntia 

 

Lämpötila: lämpötila voidaan asettaa välille 20–95 °C  

 

Ultraäänisäiliö: varustettu 48 kpl 40 kHz muuntimella ja 6 000 W lämmitysputkella.  

 

Lämpötilanäyttö: näyttää asetetun ja todellisen lämpötilan välillä 0–95 °C.  

 

Lämpötilapainike: nosta tai laske lämpötilaa yhden asteen askelissa painamalla ↑/↓ 

kerran. Pidä ↑/↓ painettuna yli 3 sekuntia muuttaaksesi lämpötilaa nopeasti. 

 

Lämmittimen ON/OFF-painike: kytke lämmitystoiminto päälle tai pois päältä. 

Todellinen lämpötila näytetään, kun lämmitin on päällä ja merkkivalo on punainen. 

Lämmitin sammuu automaattisesti, kun se saavuttaa asetuspisteen. Tällöin 

merkkivalo sammuu. Lämmitin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun todellinen 

lämpötila on 2 °C alle asetuslämpötilan. 

 

Ajastimen näyttö: näyttää käyttöajan. 

 

Ajastimen painike: pidennä tai lyhennä ajastusta yhden minuutin askelissa 

painamalla ↑/↓ kerran. Pidä ↑/↓ painettuna yli 3 sekuntia muuttaaksesi ajastinta 

nopeasti. 

 

Ultraääni päälle/pois päältä: kytke ultraääni päälle tai pois päältä. Kun ajastimen 

aika on kulunut, laite sammuu automaattisesti. Paina ultraäänen päälle/pois päältä 

-painiketta sammuttaaksesi ultraäänen. Kytke ultraääni takaisin päälle painamalla 

painiketta uudelleen. 

 

Ultraäänitehon säädin: säädä ultraäänitehoa, käännä säädintä myötäpäivään 

lisätäksesi tehoa. 

VAROITUKSET ENNEN KÄYNNISTÄMISTÄ 

 Laita kaikki painikkeet asentoon OFF. 

 Säiliön on oltava täytetty. Laitetta ei saa käyttää tyhjällä säiliöllä. 

 Älä anna nesteen roiskua sähköosiin, etenkään muutimiin. 

 Käynnistä ultraääni, kun neste saavuttaa asetetun lämpötilan.  

 Älä kytke lämmitystä, jos laitteessa ei ole nestettä tai nestetaso on alle 

käyttötason. Muuten lämmityslevy vaurioituu.  

 Älä kosketa pohjaa suoraan (tärinälevyä). Se voi vaurioittaa muuntimia. 

 Pidä laite kuivassa ja viileässä tilassa. 

 Virransyöttö on AC 380 V, 50 Hz, 3-vaiheinen ja sen tulisi olla maadoitettu. 

 Käytä kantta melun, nesteroiskeiden ja haihtumisen vähentämiseksi. 

 Pese säiliö, jos se on likainen. 
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 Älä poista nestettä säiliöstä, jos se ei ole huoneenlämpöistä välttääksesi 

lämmitysputken sisältävän säiliön kyljen vaurioitumisen. 

 Roiskeiden välttämiseksi älä liikuta laitetta, kun säiliön sisällä on nestettä. 

 Laitteen virransyöttö on 380 V, 50 Hz, 3-vaiheinen, ja laite on maadoitettava.  

OHJEET 
 Pidä laite tasaisella lattialla. Maadoita laite. 

 Kytke virtajohto ja ultraäänikaapeli oikein. 

 Kytke tyhjennysputki tehtaan viemärijärjestelmään. 

 Lisää laitteeseen oikea määrä puhdistusnestettä. 

 Aseta lämpötila tarpeen mukaan ja kytke lämmitys päälle. 

 Aseta ultraääniteho minimiin. Käynnistä ultraääni ja aseta se tarvittavalle teholle. 

HUOLTO 
Puhdista ohjausjärjestelmä pölystä säännöllisesti korkeapainepuhalluksella 

Puhdista säiliö vähintään kerran viikossa. 

VIANETSINTÄ 

Kysymykset Mahdolliset syyt Ratkaisut Huomautus 

Ei ultraääntä 

Virtalähde ei ole kytketty 

Sulake on palanut 

 

Kaapeli on oikosulussa 

 

Muunnin on oikosulussa   

Muu syy 

Tarkista ja kytke 

Tarkista virransyöttö ja 

sulake 

Kytke kaapeli tai vaihda 

se uuteen 

Ota yhteyttä huoltoon 

Ota yhteyttä huoltoon 

 

Puhdistuslaatu 

on heikko 

Ultraääniteho on heikko 

 

Nestettä on liian paljon tai 

vähän  

Lämpötila on liian korkea tai 

matala  

Puhdistusneste ei ole sopiva 

Muu syy 

Liitä ultraäänisäädin ja 

säädä 

Muuta nesteen määrää 

 

Säädä lämpötila 

sopivaksi  

 

Katkaise virta ja vaihda 

neste, kun se on 

jäähtynyt. 

Ota yhteyttä huoltoon 

 

 

Suositus 

50–60 °C 

Ei lämmitystä 

Lämmityksen painikkeessa 

on huono liitos 

Sulake on palanut 

Tarkista lämmittimen 

liitännät 

Tarkista lähtökaapeli 
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Muu syy 

yleismittarilla: 

Jos se on kunnossa ja 

vastusarvo on muutama 

sata, vaihda sulake. 

Jos löydät oikosulun, 

vaihda lämmitin. 

Ota yhteyttä huoltoon 

Suositus 

50–60 °C 

Lämpötilan 

säätö ei toimi 

Termostaatti on löysällä 

Termostaattiputki on 

viallinen 

Muu syy 

Kiinnitä termostaatin 

pää 

Vaihda termostaatti  

 

Ota yhteyttä huoltoon 

 

Ajastimen 

ohjaus ei toimi 

Ajastimen nuppi ei toimi 

Ajastin on viallinen 

 

Muu syy 

Löysää tai kiristä ruuvi 

Vaihda ajastin tai 

digitaalinen paneeli 

Ota yhteyttä huoltoon 

 

Sähkövuoto 

Asiakkaan puoli ei ole 

maadoitettu 

Laite ei ole maadoitettu 

Varmista maadoitus 

 

Tarkista, onko laitteen 

maadoitusjohdin 

löystynyt  

 

Muu ongelma  Ota yhteyttä huoltoon  
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TAKUUKORTTI 

 

Timco 175L INOX Ultraäänipesuri 380V 

Malli Timco 175L INOX 

Valmistuspäivä 22. huhtikuuta 2020 

Laitteen numero DZ-202003014 

Käyttöjännite AC 380 V, 50 Hz, 3-vaiheinen 

Ultraääniteho 2 400 W  

Ultraäänitaajuus 40 kHz 

Huoltotiedot 

 Huoltotapa Vaihdetut osat Allekirjoitus 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

 

 

 

 

 

Maahantuoja / Importör:  

Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. 

Puh. / Tel. 010 430 3490  


