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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Novinky v kontrole a regulácii vákua Vacuubrand
Tradičný výrobca veľmi kvalitnej vákuovej techniky, firma VACUUBRAND GMBH + CO KG, uviedla na 
tohtoročnom veľtrhu Achema niekoľko noviniek v oblasti merania a regulácie vákua. Z nich tu vyberáme 
to najzaujímavejšie.

Technické parametre CD-200F CD-201F CD-300F CD-600F
Plniaci objem l 3 - 4 3 - 4 3 - 4 5 - 7,5
Rozsah teplôt °C -20 až +150 °C -20 až +150 °C -25 až +150 °C -30 až +150 °C
Rozmery kúpeľa š/d/hl cm 13 x 15 x 15 13 x 15 x 15 13 x 15 x 15 22 x 15 x 15
Celkové rozmery š/d/hl cm 23 x 39 x 65 44 x 41 x 44 24 x 42 x 66 33 x 47 x 69
Chladiaci výkon W
 +20 °C 0,22 0,2 0,31 0,6
 0 °C   0,17 0,16 0,28 0,53
 -20 °C 0,06 0,06 0,11 0,22

Názov Kat.číslo EUR za kus
Termostat s chladením CORIO CD-200F 5704.5610 2 732,00 €
Termostat s chladením CORIO CD-201F 5704.5614 2 732,00 €
Termostat s chladením CORIO CD-300F 5704.5618 3 162,00 €
Termostat s chladením CORIO CD-600F 5704.5622 3 982,00 €

Termostaty obehové s nerezo-
vým kúpeľom určené hlavne pre 
temperovanie externých okruhov, je 
však možné využiť aj priestor kúpeľa. 
Nemajú aktívne chladenie, ale majú 
štandardne inštalovaného chladiace-
ho hada a možno teda využiť dochla-
dzovanie vodou z vodovodu. Sú do-
dávané vrátane veka kúpeľa. Rozsah 
teplôt +20 až +150°C. Teplotná pres-
nosť a výkon pumpy sú dané použi-
tým závesným termostatom, ktorého 
parametre nájdete vyššie. Všetky mo-
dely majú v spodnej časti kúpeľa vý-
pustný otvor. 

Termostaty obehové chlade-
né, s nerezovým kúpeľom, urče-
né pre temperovanie v priesto-
re kúpeľa aj pre externý okruh. 
Teplotná presnosť a výkon pum-
py sú dané použitým závesným 
termostatom, ktorého paramet-
re nájdete vyššie. Všetky modely 
majú výpustný ventil a sú dodá-
vané vrátane veka kúpeľa.

 Typ Plniaci objem (l) Rozmery kúpeľa  
š/d/hl (cm)

Kat. č. EUR za kus

CD-BC4 3 - 4,5 13 x 15 x 15 5704.0250 1 422,00 €
CD-BC6 4,5 - 6 13 x 15 x 20 5704.0254 1 632,00 €
CD-BC12 8,5 - 12 22 x 15 x 20 5704.0258 1 832,00 €
CD-BC26 19 - 26 22 x 30 x 20 5704.0262 2 092,00 €

Počas budúceho roka budú k dispozícii ďalšie nové modely, 
ktoré budú postupne nahrádzať existujúci rad termostatov 
a kryostatov Julabo.

Merač vákua VACUU VIEW je moderný malý prístroj, jednoducho umiestniteľný na merané miesto. 
V podstate ideálne nahrádza klasické mechanické manometre, jedinou nevýhodou je nutnosť napá-
jania malým adaptérom zo siete. Jasný podsvietený displej je aj na diaľku krásne čitateľný, nastave-
nie vďaka niekoľkým klávesám je otázkou okamihu. Prístroj má integrovaný keramický senzor vákua, 
chemicky odolný, vhodný teda aj pre náročnú prevádzku. Rozsah merania je od atmosférického tla-
ku až do 0.1 mbar s presnosťou ± 1 mbar. Maximálna teplota čerpaných pár je + 40°C pre dlhodobú 
prevádzku, krátkodobo senzor znesie až + 80°C.

Pre meranie hlbokého vákua je potom určený model VACUU VIEW extended. Ten má navyše za-
budovaný opláštený Pirani senzor a dokáže merať hodnoty až do 0.001 mbar s presnosťou ± 15 % 
pre rozsah 0.01 až 10 mbar a ± 3 mbar pre hodnoty nad 10 mbar. Ostatné vlastnosti sú zhodné so zá-
kladným modelom.

Oba prístroje majú krytie IP54, rozmery 103x62x50 mm a hmotnosť 190 g. Štandardne majú vstup 
na rýchlospoj DN16, súčasťou dodávky je však aj redukcia na hadice 6/10 mm. Dodávajú sa priprave-
né na prevádzku, vrátane napájacieho adaptéra. 

Pre zvýšenie komfortu pri kontrole a regulácii vákua bol predstavený nový systém VACUU CONTROL®. 
Spolupracuje s kontrolérom vákua CVC 3000 / DCP 3000 alebo s pumpou, vybavenou týmto kontrolé-
rom. V princípe ide o LAN alebo WLAN adaptér, pripojený ku kontroléru a začlenený do miestnej drô-
tovej (LAN) či bezdrôtovej siete (WLAN). Adaptér sprostredkuje ovládanie kontroléra cez sieť a odo-
vzdáva merané hodnoty do webovej aplikácie, ktorá môže bežať na PC, tablete alebo smartfóne. 
V podstate je možné potom prístroj ovládať z akéhokoľvek zariadenia, na ktorom je aktívny Javascript 
a kompatibilný webový prehliadač. Je samozrejme tiež zachované ovládanie kontroléra priamo na 
jeho ovládacom paneli, akékoľvek zmeny sa potom ihneď premietnu vo vzdialenom zariadení vo we-
bovej aplikácii. Webová aplikácia tiež slúži ako datalogger a môže signalizovať koniec procesu pri do-
siahnutí nastaveného tlaku alebo uplynutí nastaveného času. Vďaka sieťovému spojeniu nie je prob-
lém monitorovať a ovládať jedným vzdialeným zariadením viac kontrolérov alebo naopak k jednému 
kontroléru pripájať viac zariadení. VACUU CONTROL® adaptér je dodávaný vrátane kábla na prepoje-
nie s CVC / DCP kontrolérom, jediné čo je treba vlastniť alebo dokúpiť pre pripojenie do LAN, je sieťo-
vý kábel.  

Názov Kat. číslo EUR za kus
Merač vákua VACUU VIEW 6990.0030 746,00 €
Merač vákua VACUU VIEW extended 6990.0032 854,00 €

Názov Kat. číslo EUR za kus
Systém VACUU CONTROL WLAN, bezdrôtový 6990.0040 429,00 €
Systém VACUU CONTROL LAN 6990.0042 429,00 €


