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KAPALINOVÝ OB HOVÝ TERMOSTAT
Je ur en k temperaci vn jších systém , nap . kyvet, refraktometru, reaktork s duplikátorem, viskozimetr a pod.
Má však také možnost p ímé temperace nap . zkumavek i ban k v lázni termostatu. P i požadavku na teplotu
temperace mezi 20 a 30 °C lze použít vestav ného chladicího hada, který se chladí pr tokem vody z ádu. Zde je
nutno mít na pam ti, že nejnižší dosažitelná teplota závisí na teplot vody v ádu (která m že podléhat b hem
roku výkyv m). Teplotní rozsah je od -10 0C do +90 0C. P ístroj je celý vyroben z nerezové oceli. Kapalinová
láze je tepeln zaizolovaná. P ístroj je vybaven mikropo íta em, odporovým teplom rem
Pt 100,
dvou ádkovým LCD displejem, membránovou klávesnicí, ídícím softwarem a sériovým rozhraním RS232,
které umož uje p enos teplotních k ivek do po íta e. P ístroj je vybaven funkcí automatické vypnutí oh evu
v p ípad nízké úrovn hladiny. P ístroj umož uje programování teplotní k ivky.

Technické parametry
provedení
vn jší rozm ry (š x výška x d) [cm]
rozm ry kapalinové lázn [cm]
hmotnost
kapacita lázn (chladné + teplé)
teplotní rozsah
teplotní stabilita p i 60 0C
nastavitelné parametry
p esnost nastavení teploty
elektrický p íkon
chladící výkon
napájecí nap tí
RS232

typ SU12.2

typ SU12.1

2- nádobová
80x100x60
25x45x35- hl.
80 kg
30 l + 30 l
-10 až +90 0C
0,1 0C
teplota
0,01 0C
2,6 kW
300 W
230V/50Hz
ano

1- nádobová
70x65x80
40x40x30- hl.
50 kg
30 l
-10 až +85 0C
0,1 0C
teplota, as
0,1 0C
2,6 kW
300 W
230V/50Hz
ne

