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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Sušiarne Memmert skladom a so zľavou 
Využite jedinečnú ponuku rýchleho dodania vybraných modelov sušiarní Memmert za skvelé ceny.  
Zľava platí len do vypredania zásob!

• skriňa a vnútorný plášť komôr z nerezu
• ohrevné telesá nie sú v priamom kontakte s atmosférou  

v komore
• výborná izolácia plášťa
• dvere je možné zatvárať aj otvárať pomocou jednej ruky
• police z nerezového pletiva v dodávke
• teplotný rozsah od cca +10 stupňov nad teplotou okolia  

do +300°C
• nastavenie teploty po 0.1°C v rozsahu do +99.9°C, po 0.5°C  

od +100°C do maxima
• časovač 1 min až 99 dní
• regulátor s dotykovým ovládaním
• jednoduchosť, komfort a bezpečnosť obsluhy
• bezpečnostné prvky proti prehriatiu a prekmitu teploty

15%

Regulátor SingleDISPLAY
• snímanie teploty jedným Pt100 článkom
• intuitívne nastavenie a zobrazenie teploty, času priebehu pro-

cesu, ventilátora a odvetrávacie klapky
• možnosť dokúpenia softvéru AtmoCONTROL

Regulátor TwinDISPLAY (modely s označením „plus“)
• plne programovateľný, história dát
• nastavovanie a nahrávanie programov cez USB port pomocou 

software
• osobné užívateľské ID
• individuálne limity pre teplotu či vlhkosť
• sledovanie a nastavenie otáčok ventilátora
• akustický a vizuálny alarm prekročenia nastavených hodnôt
• HeatBALANCE pre lepšiu distribúciu ohrevného výkonu medzi 

hornou a dolnou ohrevnou skupinou
• dve nezávislé štvordrôtové Pt100 sondy
• súčasťou dodávky ovládací a dokumentačný softvér  

AtmoCONTROL

*  Pri modeloch s ventilátorom je nutné odpočítať 39 mm   
**  Bez kľučky dverí (nutné pripočítať 56 mm)

Viac informácií a ďalšie modely sušiarní Memmert nájdete v našom katalógu na strane 361–362.

Uvedené ceny platia len do vypredania zásob. Overte si prosím dostupnosť dopytom na našom obchodnom oddelení.

Spoločné technické parametre
Označenie modelu 30 55 75 110
Objem (l) 32 53 74 108
Vnútorné rozmery
Šírka (mm) 400 400 400 560
Výška (mm) 320 400 560 480
Hĺbka (mm) * 250 330 330 400
Vonkajšie rozmery
Šírka (mm) 585 585 585 745
Výška (modely 450, 750 a 1060 aj s 
kolieskami) (mm)

707 787 947 867

Hĺbka (mm) ** 434 514 514 584
Počet políc
- v štandardnej dodávke 1 1 2 2
- maximálny možný 3 4 6 5
Max. nosnosť police (kg) 30 30 30 30
Max. nosnosť sušiarne (kg) 60 80 120 175
Hmotnosť (kg) 44 55 64 72
Príkon (W) 1600 2000 2500 2800
Napájanie (V) 230 230 230 230

Názov Kat.číslo Katalóg. 
cena

Cena  
po zľave

Skladom 
ks

Sušiareň UN30, 32l,  
bez ventilátora, SingleDISPLAY

5410.0002 936,00 € 796,00 € 1

Sušiareň UN110, 108 l,  
bez ventilátora, SingleDISPLAY

5410.0008 1 534,00 € 1 304,00 € 1

Sušiareň UF30, 32 l,  
s ventilátorom, SingleDISPLAY

5410.0042 1 113,00 € 946,00 € 2

Sušiareň UF55, 53 l,  
s ventilátorom, SingleDISPLAY

5410.0044 1 334,00 € 1 134,00 € 4

Sušiareň UF75, 74 l,  
s ventilátorom, SingleDISPLAY

5410.0046 1 586,00 € 1 348,00 € 1

Sušiareň UF55plus, 53 l,  
s ventilátorom, TwinDISPLAY

5410.0064 1 956,00 € 1 663,00 € 1

Sušiareň UN30, 32 l

Sušiareň UF55, 53 l

Sušiareň UN110, 108 l


