Zmywarki laboratoryjne bez agregatu suszącego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA ZMYWARKI WERSJA EN
DANE TECHNICZNE ZMYWAREK WERSJA EN
do zabudowy lub jako jednostka wolnostojąca
•• Idealna
Wbudowany zmiękczacz wody z funkcją regeneracji automatycznej
temperatury przez dwa niezależne sensory PT1000
•• Monitorowanie
Trzy stopniowy system filtrowania wody chroniący pompę myjącą
• Szeroki wybór koszy i wkładów

Charakterystyka
Zmywarka laboratoryjna SC1160 jest wysoce specjalistycznym urządzeniem zaprojektowanym do efektywnego mycia szkła
laboratoryjnego. Nie posiada funkcji suszenia, jest polecana do laboratoriów, gdzie suszenie jest niewymagane.
Parametry techniczne:

• Zmywarka z suszeniem poprzez taktowanie temperatury grzałek;
• Wymiary zewnętrzne: W850 x S600 x G630 mm;
• Objętość komory: 171 litrów;
• Drzwi pełne z uchwytem do otwierania;
• Załadunek szkła laboratoryjnego od frontu;
• Wydajność pompy re-cyrkulacyjnej: 400 L/min.;
• Efektywna wysokość komory dla każdego z dwóch poziomów;
• Moc urządzenia: 5600 W;
• Poziom hałasu: 56 dB(a);
• Dwa niezależne poziomy mycia;
• Możliwość zastosowania dowolnych wózków iniekcyjnych (dedykowanych do urządzenia) oraz podstawowych na dwóch

poziomach niezależnie od siebie;
możliwość mycia za pomocą iniekcji tylko na jednym poziomie (góra lub dól) bez konieczności umieszczenia wózka na
nieużywanym poziomie;

• Wyświetlacz LCD;
• 40 programów, w tym 20 programów w pełni modyfikowalnych przez Użytkownika;
• Teleskopowe szyny w koszach (wózkach);
• Temperatura procesu mycia i dezynfekcji 93oC;
• Kontrola temperatury wewnątrz urządzenia przy pomocy dwóch niezależnych sensorów Pt1000;
• Oszczędne zużycie wody, poniżej 14l/cykl;
• Wbudowany zmiękczacz wody;
• Potrójny system filtrowania wody wychwytujący pozostałości zapobiegający ponownemu krążeniu i wydłużający
żywotność pompy;

• Możliwość włączenia/wyłączenia suszenia;
• Elektryczną blokadę drzwi;
• Komora i jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej wysokogatunkowej (AISI 316L; DIN 1.4404);
• W standardzie dwie automatyczne pompy dozujące płyny/ opcjonalnie możliwość zamontowania dwóch dodatkowych
pomp;

• Interfejs RS 232;
• Port USB do aktualizacji oprogramowania i archiwizacji danych z procesów mycia;
• Dopuszczalna temperatura pracy urządzenia +5°C do +40°C;
• Zasilanie 400 V/3 Ph/50 Hz;

Dostępne modele
Model
Zmywarka SC 1160 nr kat.: 16A01050

Pojemność
151 l

