MB27

RS
232

Niedrogi analizator wilgoci o dużej wydajności
Wagosuszarki

• MB27 zapewnia dokładne wyniki 0,01% 0,001 g. Przy maksymalnym obciążeniu

90g, jest idealna do zastosowań w przemyśle spożywczym, rolnictwie, przemyśle
chemicznym, farmaceutycznym i innych które wymagają pomiarów do 0,01% 0,001 g.
• Konfiguracja i obsługa są niezwykle łatwa. Wystarczy nacisnąć przycisk nastawu
temperatury i czasu aby ustawić parametry suszenia. MB27 jest idealna do rutynowych
zadań wykonywanych przez operatorów.
• Kompaktowa obudowa (17x14x28 cm) OHAUS MB27 została zaprojektowana tak,
aby zająć jak najmniej miejsca. Łatwa w czyszczeniu i konserwacji komora grzewcza
jest idealna do częstego użytkowania.
Funkcje

Procentowe oznaczanie wilgotności, procentowe oznaczanie zawartości masy
stałej, ważenie

Wyświetlacz

Podświetlany wyświetlacz LCD

Zasilanie

Zasilacz AC 100-240 VAC/50-60 Hz

Komunikacja

RS232 (w standardzie)

Konstrukcja

Halogenowe źródło ciepła, obudowa ABS, metalowa osłona komory
suszenia,metalowy uchwyt na szalki, osłona klawiatury i wyświetlacza

Zalety

3 kryteria wyłączania (ręczny, czasowy lub automatyczny), 1 standardowy
profil suszenia, nastaw temp. od 50 ° do 160 ° C (przyrost 5 ° C)

Model

Zakres

Odczyt (d)

Szalka

MB27

90 g

1mg

Ø 90 mm

Odważnik
kal.
50 g, F1

%

Nr ref.

Cena PLN

30251541

4 025

AKCESORIA NA
STRONACH 71-74

Akcesoria, patrz strona 27

MB25

RS
232

Szybka i prosta w obsłudze wagosuszarka halogenowa
• Lampa halogenowa
• Idealna do rutynowych zadań (odczyt 5 mg/0.05 %)
• Intuicyjna i prosta obsługa
Funkcje
Wyświetlacz
Zasilanie
Komunikacja
Konstrukcja
Zalety

Model

Zakres

Odczyt (d)

Szalka

MB25

110 g

5 mg

Ø 90 mm

Akcesoria, patrz strona 27
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Zakres temperaturowy pracy od 50 °C do 160 °C, przyrost co 5 °C,
powtarzalność 0.05% (próbka 10 g)
Podświetlany wyświetlacz LCD
Zasilacz AC 100-240 VAC / 50-60 Hz
Port RS232
Wzmocnione tworzywo ABS, osłona wyświetlacza i klawiatury, uchwyt na próbki
Kompaktowa obudowa, lampa halogenowa, ręczne, czasowe
lub automatyczne zakończenie procesu suszenia, klawiatura w języku polskim
Odważnik
kal.
50 g, M1

Nr ref.

Cena PLN

80253387

3 750

