PRÍSTROJE PRE MECHANICKÉ OPERÁCIE
Vortex trepačky OHAUS

NOVINKA!
Vysokokapacitné vortex trepačky OHAUS

NOVINKA!

• robustné trepačky pre náročnú
a dlhodobú prácu
• k dispozícii verzia s analógovým
alebo digitálnym ovládaním
• digitálna trepačka vybavená LED
displejom, tlačidlovým nastavením otáčok a časovačom
• kruhový pohyb s amplitúdou
4.9 mm, zaťaženie až 1.1 kg
• rýchle pretrepanie zatlačením
na plošinu alebo možnosť
kontinuálnej prevádzky
• nastaviteľné otáčky 300 až 2500 min-1 (trvalá
prevádzka), 300 až 3500 min-1 (pretrepanie
stlačením)
• v dodávke nadstavec na jednu skúmavku, univerzálny nástavec s krytom a penová vložka
na mikroskúmavky

Názov

• robustné trepačky pre spracovanie väčšieho množstva vzoriek (až 50 skúmaviek
naraz)
• k dispozícii verzia s analógovým alebo
digitálnym ovládaním
• analógová trepačka s jednoduchým
nastavením otáčok (1200 až 1400 min-1)
otočným gombíkom
• digitálna trepačka vybavená LED displejom, tlačidlovým nastavením otáčok
(500 až 2500 min-1) a časovačom
• tiež umožňuje nastavenie pulznej prevádzky (prerušované pretrepávanie)
• obe verzie majú orbitálny pohyb s amplitúdou 3.6 mm, zaťaženie až 4.5 kg
• v dodávke držiak blokov na skúmavky a jeden blok na 12mm skúmavky
(50 miest)

Kat.číslo

Vortex trepačka OHAUS VXHDDG, digitálna
Vortex trepačka OHAUS VXHDAL, analógová

Cena za kus

935,00 €
700,00 €

6410.3100
6410.3105

Ďalšie rozsiahle príslušenstvo ponúkneme na vyžiadanie.

Názov

Kat.číslo

Vysokokapacitná vortex trepačka OHAUS VXMTDG,
digitálna
Vysokokapacitná vortex trepačka OHAUS VXMTAL,
analógová

Cena za kus

6410.3120

3 900,00 €

6410.3125

2 990,00 €

Ďalšie bloky na rôzne priemery skúmaviek ponúkneme na dopyt.

Regulátor vákua Vacuubrand VACUU-SELECT

NOVINKA!

• úplne nový digitálny regulátor vákua s keramickým senzorom, nástupca populárneho CVC 3000
• veľký, jasný, dotykový displej, intuitívne ovládanie s kontextovou nápovedou
• drag-and-drop editácia programu prstom alebo dotykovým perom
• pokročilé možnosti programovanie procesu, napr. plne automatický odparovací
program
• výber zo 14 jazykov ovládacieho rozhrania, preddefinované aplikácie
• časti v styku s odsávaným médiom sú vysoko chemicky odolné
• vyhotovenie ako samostatný stolný regulátor, pripevniteľný na tyč alebo zabudovateľný
• USB a Ethernet rozhranie pre ovládanie alebo výstup dát
Názov

Kat.číslo

Regulátor vákua VACUU-SELECT, stolný
Regulátor vákua VACUU-SELECT, na tyč alebo statív
Regulátor vákua VACUU-SELECT, pre zabudovanie
do nábytku

12

6990.0050
6990.0052
6990.0054

Cena za kus

1 860,00 €
1 860,00 €
1 860,00 €

Technické údaje
Rozsah regulácie
Presnosť
Prípoj pre hadicu
Rozsah prac. teplôt
Trieda ochrany
Dátové rozhranie
Rozmery
Hmotnosť

1080 – 0.1 mbar
±1 mbar / ±1 digit
pr. 6 - 10 mm
10 - 40°C
IP 40
Ethernet, USB
152 x 127 x 41 mm
0.745 kg

Novým regulátorom sú už osadzované vývevy a vákuové stanice, ktoré v minulosti obsahovali regulátor CVC 3000. Tento bude po obmedzenú dobu vyrábaný a postupne
bude jeho výroba ukončená. Náhradné diely budú samozrejme k dispozícii.
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