Suszarki pró¿niowe SalvisLAB  uniwersalne i precyzyjne

Suszarki pró¿niowe dla delikatnych materia³ów
Suszarki pró¿niowe SalvisLAB s¹ optymalnym rozwi¹zaniem dla ³atwo utleniaj¹cych
siê substancji i produktów termicznie niestabilnych. Suszarki pró¿niowe SalvisLAB znajduj¹
zastosowanie w ró¿nego rodzaju laboratoriach farmaceutycznych, mikrobiologicznych,
biotechnologicznych, kosmetycznych. Dok³adnie zaprojektowany system ogrzewania pozwala
na regulacjê temperatury z dok³adnoci¹ do 0,1°C.
Standardy GLP/GMP
Suszarki
pró¿niowe
SalvisLAB
s¹ produkowane zgodnie ze standardami
GLP oraz GMP.

Bezpieczeñstwo na wszystkich
poziomach
Suszarki pró¿niowe cechuje doskona³y
system bezpieczeñstwa. Podwójne drzwi
wykonane s¹ z bezpiecznego szk³a
i posiadaj¹ specjalny system zamkniêcia.
Po otwarciu drzwi grzanie komory
natychmiast jest wy³¹czane. Suszarki
pró¿niowe SalvisLAB posiadaj¹ system
bezpieczeñstwa 3.3.
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Dok³adny proces kontroli

Dotykowy wywietlacz
Dziêki zastosowaniu kolorowego ekranu
dotykowego obs³uga i praca z urz¹dzeniami jest
bardzo prosta i zrozumia³a. Wywietlacz pozwala
ledziæ parametry podczas pracy urzadzenia
z mo¿liwoci¹ graficznego przedstawienia danych
na wykresie.
Programowa niezale¿noæ
Pracê u³atwi 99 programów ka¿dy z mo¿liwoci¹
zaprogramowania 99 kroków (z ustawieniem
temperatury, gradientu temperatury oraz czasem
pracy do 999 h 59 minut). Wbudowany zegar
upraszcza procesy programowania. W przypadku
przerwy w dostawie pr¹du programy pozostaj¹
w pamiêci.
Kontroler SalvisTEQ
Monitoruje i rejestruje historyczny postêp
zmiennych
procesowych.
Z
kontrolera
predykcyjnego, który zosta³ opracowany w domu,
u¿ywamy urz¹dzeñspecyficznych modeli procesów
dynamicznego zachowania, co oznacza, ¿e kontroler
w ka¿dym momencie procesu dok³adnie wie,
co zosta³o zrobione, gdzie dok³adnie siê znajduje,
w jakim kierunku pod¹¿a i jak najbardziej
efektywny sposób mo¿e osi¹gn¹æ zamierzony
wynik.
Zalety kontrolera SalvisTEQ s¹ bardzo wyrane
w stosunku do regulatorów PID zazwyczaj
u¿ywanych w sektorze:
 Krótszy czas nagrzewania
 Dynamiczna kontrola sterowania
 Wiêksza precyzja

SalvisTEQ standardowe funcje
Samokontrola  SalvisTEQ sprawdza siê dla
sprzêtu i oprogramowania b³êdów na ka¿dym
rozruchu.
Sterylizacja wed³ug WHO  Ta technologia
umo¿liwia
sterylizacjê
komory
zgodnie
z wytycznymi WHO.
°C lub °F  £atwe prze³¹czanie jednostki pomiaru
temperatury.
Czas  Zegar czasu rzeczywistego.
Automatyczny restart  Zachowanie ustawieñ
urz¹dzenia po odciêciu zasilania: Ponowne
uruchomienie, zatrzymanie lub kontynuowanie
uruchomionego programu dok³adnie w momencie
w którym zosta³ zatrzymany.
Ogrzewanie  Osi¹ganie ustawionej temperatury
tak szybko jak to mo¿liwe lub przestrzeganie
okrelonego gradientu podczas ogrzewania.
Dziennik logowania  Ka¿da zmiana ustawieñ
lub parametrów procesu s¹ zapisywane
w dzienniku logowania.
Pamiêæ wewnêtrzna  SalvisTEQ jest
wyposa¿ony w 20 MB pamiêci wewnêtrznej.
Kalibrowanie  Wszystkie urz¹dzenia SalvisLab
maj¹ wykonywan¹ 2punktowa kalibracjê
fabryczn¹.
Temperatura odniesienia  Dodatkowy czujnik
PT100 wbudowany w standardzie, sterownik
SalvisTEQ pozwala na pomiar temperatury
otoczenia.
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Bezturbulentny powrót do cinienia atmosferycznego
Powrót do cinienia atmosferycznego nastêpujê poprzez zawór iglicowy. Perfekcyjnie zaprojektowany
otwór wlotowy jest umiejscowiony za os³on¹ tacy, umo¿liwia to powrót do cinienia zewnêtrznego
bez jakichkolwiek turbulencji .

£atwe czyszczenie
W celu wyczyszczenia wewnêtrzne wsporniki
mog¹ zostaæ wyjête w bardzo prosty sposób.
W rodku komory wszystkie ³¹czenia pomiêdzy
panelami s¹ zaokr¹glone, dziêki czemu
utrzymanie czystoci wewn¹trz komory jest
bardzo ³atwe.

Wysoka jakoæ materia³ów
Wnêtrze komory wykonane jest z wysokiej
jakoci stali nierdzewnej. Wnêtrze panele
s¹ wykonane z aluminium anodowego,
co umo¿liwia doskona³y transport ciep³a
i wiêksz¹ odpornoæ chemiczn¹.
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Dane techniczne suszarek pró¿niowych SalvisLAB
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Suszarki pró¿niowe SalvisLab
Wymiary zewnêtrzne
(Szer. x Wys. x G³.) [mm]
Wymiary wewnêtrzne
(Szer. x Wys. x G³.) [mm]
Pojemnoæ [litry]
Max. temperatura [ºC]
Pó³ki [standard/max.]
Max. ³adownoæ pó³ek
Zasilanie [V]
Jednorodnoæ temperatury
w 50ºC [+/ ºC]
Jednorodnoæ temperatury
w 150ºC [+/ ºC]
Stabilnoæ temperatury
w 100ºC [+/ ºC]
Kontroler SalvisTEQ
Wywietlacz
Programowanie [program x segment]
Parametry programowania:
temperatura, gradient, czas
Timer
Cyfrowy wskanik pró¿ni
Klasa bezpieczeñstwo
Porty

VC 20

VC 50

545x375x425

645x475x525

250x250x320

350x350x420

20
200
1/3
20
230

50
200
1/5
20
230

1

1

2,4

2,6

0,2

0,2

tak
Dotykowy, 5.7 / 640x480
pixels

tak
Dotykowy, 5.7 / 640x480
pixels

99 x 99

99 x 99

tak

tak

999 godz 59 min
opcja
3,3
USB, Ethernet

999 godz 59 min
opcja
3,3
USB, Ethernet
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Suszarki pró¿niowe SalvisLAB 
technologia grzewcza ze szwajcarsk¹ precyzj¹
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