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Prosta i łatwa w obsłudze łaźnia wodna do termostatyzowania piknometrów z nasadką
w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną
temperaturę w całym obszarze roboczym.

Cyrkulacja mechaniczna
zapewnia lepszą jednorodność temperatury wody w wannie.

ŁAŹNIA WODNA PIKNOMETRYCZNA LWMPc
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czujnik temperatury NTC ze stali INOX

elektroniczny, bezpływakowy system kontroli poziomu wody

pamięć nieulotna

elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF

grzałka rurkowa ze stali INOX, umieszczona nad dnem wanny

wanna spawana INOX

 obudowa INOX

zawór spustu wody na frontowej ściance

pokrywa dwuspadowa

perforowana osłona grzałki

wyświetlacz LED

cyrkulacja mechaniczna (pompa)

ŁAŹNIA WODNA PIKNOMETRYCZNA LWMPc

cechy

grzałka rurkowa ze stali INOX 1.4301

umieszczona nad dnem wanny
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ŁAŹNIA WODNA PIKNOMETRYCZNA LWMPc

pokrywa dwuspadowa

skropliny

maksymalny poziom wody

perforowana osłona grzałki

Pokrywa dwuspadowa o odpowiednio dopasowanych
kątach zagięcia zapobiega skraplaniu się pary wodnej
do wnętrza piknometrów.

Głębokość wanny zapewnia właściwe zanurzenie
piknometru -zgodnie z obowiązującymi normami.

cechy
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wymiary
gabarytowe
A x B x C

(mm)

model
łaźni

wymiary
komory wanny

A x B x C
(mm)

pojemność
wanny

(l)

moc
(W)

4

6

020-90 C

0+5 C powyżej temperatury otoczenia

00,1 C

0 0-0,2 C / +0,6 C

I

230 V / 50Hz

24 miesiące

zakres regulacji temperatury:

minimalna temperatura robocza:

rozdzielczość regulatora temperatury:

stabilność temperatury:

klasa ochronności:

napięcie zasilania:

gwarancja: 

LWMc 1000

LWMc 2000

2200

2200

55

63630x410x680

630x410x620 445x345x350

445x345x410

ŁAŹNIA WODNA PIKNOMETRYCZNA LWMPc

parametry techniczne

ilość
piknometrów

pojemność
piknometrów

(ml)

1000

2000
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optyczna sygnalizacja alarmowa

zbyt niski poziom wody w wannie - dioda (ikona)

zbyt niski poziom wody w wannie - komunikat na wyświetlaczu

uszkodzony czujnik temperatury - komunikat na wyświetlaczu

akustyczna sygnalizacja alarmowa

zbyt niski poziom wody w wannie

uszkodzony czujnik temperatury

dokumenty odniesienia

dyrektywa 2006/95/EC

dyrektywa 2004/108/EC

blokada grzałki przy zbyt niskim poziomie wody

zabezpieczenia przed przegrzaniem

ŁAŹNIA WODNA PIKNOMETRYCZNA LWMPc

parametry techniczne
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