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Magnetické miešadlá s ohrevom Heidolph
Známa značka a známe a spoľahlivé prístroje prichádzajú s miernou inováciou a zmenou dizajnu. Zároveň
rad dopĺňa miešadlo nové a v rámci jeho predstavenia vám prinášame aj časovo obmedzenú cenovú akciu
na tieto výrobky. Zľava platí pre objednávky prijaté do konca októbra 2016.

Heidolph HeiStandard
•
•
•
•
•
•
•
•

pracovná plocha Kera-Disk® (Al zliatina s keramickým poťahom) pr. 145 mm
pre objem až 20 l vody, ohrevný výkon 800 W, kontrolka zvyškového tepla
max. teplota dosky 300°C, presnosť regulácie teploty ±5°C
nastavovanie otočnými spínačmi so stupnicou (bez kontroly skutočnej hodnoty)
otáčky nastaviteľné v rozmedzí od 100 do 1400 min-1 s odchýlkou ±2 %
dve teplotné čidlá (pre reguláciu teploty a kontrolu prekmitu teploty)
voliteľný externý snímač teploty Pt1000 (spresní kontrolu teploty na ±1°C)
na tele miešadla závit pre statív (objednáva sa zvlášť)

Názov
Magnetické miešadlo HeiStandard

Kat.číslo
6111.1041

Katalóg.cena
572,00 €

Cena po zľave
458,00 €

HeiStandard

Heidolph HeiTEC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracovná plocha Kera-Disk® (Al zliatina s keramickým poťahom) pr. 145 mm
pre objem až 20 l vody, ohrevný výkon 800 W, kontrolka zvyškového tepla
max. teplota dosky 300°C, presnosť regulácie teploty ±5°C
nastavovanie otočným spínačom s kontrolou hodnôt na jasnom digitálnom displeji
otáčky nastaviteľné v rozmedzí od 100 do 1400 min-1 s odchýlkou ±2 %
dve teplotné čidlá (pre reguláciu teploty a kontrolu prekmitu teploty)
voliteľne externý snímač teploty Pt1000 (spresní kontrolu teploty na ±1°C)
na tele miešadla závit pre statív (objednáva sa zvlášť)
k dispozícii cenovo výhodná sada s externým teplotným snímačom

Názov
Magnetické miešadlo HeiTEC
Magnetické miešadlo HeiTEC s externým Pt1000 čidlom

Kat.číslo
6111.1052
6111.1055

Katalóg.cena
664,00 €
777,00 €

Cena po zľave
532,00 €
622,00 €
HeiTEC, s externým
Pt1000 čidlom

Heidolph HeiEND
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracovná plocha Kera-Disk® (Al zliatina s keramickým poťahom) pr. 145 mm
pre objem až 20 l vody, ohrevný výkon 800 W, kontrolka zvyškového tepla
max. teplota dosky 300°C, presnosť regulácie teploty ±5°C
nastavovanie otočným spínačom s kontrolou hodnôt na grafickom displeji
otáčky nastaviteľné v rozmedzí od 30 do 1400 min-1 s odchýlkou ±1 %
dve teplotné čidlá (pre reguláciu teploty a kontrolu prekmitu teploty)
nastaviteľný rozsah veľkosti prekmitu teploty (10 až 25°C)
voliteľné externý snímač teploty Pt1000 (spresní kontrolu teploty na ±0.2°C)
RS 232 rozhranie a analógový výstup (voliteľne softvér Hei-Control)
na tele miešadla závit pre statív (objednáva sa zvlášť)
k dispozícii cenovo výhodná sada s externým teplotným snímačom

Názov
Magnetické miešadlo HeiEND
Magnetické miešadlo HeiEND s externým Pt1000 čidlom

Kat.číslo
6111.1060
6111.1062

Katalóg.cena
1 210,00 €
1 290,00 €

Cena po zľave
968,00 €
1 032,00 €
HeiEND

Heidolph HeiConnect
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracovná plocha Kera-Disk® (Al zliatina s keramickým poťahom) pr. 145 mm
pre objem až 20 l vody, ohrevný výkon 800 W, kontrolka zvyškového tepla
max. teplota dosky 300°C, presnosť regulácie teploty ±5°C
nastavovanie otočným spínačom s kontrolou hodnôt na jasnom digitálnom displeji
otáčky nastaviteľné v rozmedzí od 100 do 1400 min-1 s odchýlkou ±2 %
dve teplotné čidlá (pre reguláciu teploty a kontrolu prekmitu teploty)
voliteľné externý snímač teploty Pt1000 (upresní kontrolu teploty na ±1°C)
RS 232 rozhranie a súčasťou dodávky software Hei-Control
na tele miešadla závit pre statív (objednáva sa zvlášť)
k dispozícii cenovo výhodná sada s externým teplotným snímačom

Názov
Magnetické miešadlo HeiConnect
Magnetické miešadlo HeiConnect s externým Pt1000 čidlom

Kat.číslo
6111.1070
6111.1072

Katalóg.cena
880,00 €
960,00 €

NOVINKA

Cena po zľave
704,00 €
768,00 €
HeiConnect

Všetky ceny sú uvedené bez DPH
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