
8

2/2016  LABORATÓRNA TECHNIKA

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Špeciálna ponuka vákuovej techniky 
Vacuubrand

20%
ZĽAVA

Na túto jeseň sme pripravili niekoľko zaujímavých ponúk vákuovej 
techniky renomovaného nemeckého výrobcu, firmy Vacuubrand. 
Zvýhodnené ceny na tu uvedené prístroje platia až do konca roka 2016!

Vákuometer VACUU-VIEW extended
• moderný malý prístroj, ideálna náhrada klasického manometra
• jasný a dobre čitateľný podsvietený displej
• opláštený Pirani senzor, krytie IP 54
• max. teplota čerpaných pár +40°C (krátkodobo až +80°C)
• meranie až do 0.001 mbar, presnosť ±15 % (rozsah 0.01 až 10 mbar) a ±3 mbar 

(nad 10 mbar)
• rozmery 103x62x50 mm, hmotnosť 190 g
• vstup rýchlospoj DN 16, v dodávke aj redukcia na hadice 6/10 mm
• napájanie sieťovým adaptérom (súčasť dodávky)

Membránová jednotka MZ 2C NT + AK + EK
• kompaktná jednotka s chemicky odolnou membránovou vývevou
• čerpacia rýchlosť 2.0 m3/hod, medzný tlak 7 mbar
• krytý sklenený chladič na vstupe, guľovité lapače kondenzátu na výstupnej strane
• ideálne pre vákuové destilácie, regeneráciu rozpúšťadiel, vákuové sušiarne
• diely z fluórovaných plastov, možno používať aj pre čerpanie agresívnych plynov
• vstup aj výstup je vybavený olivkou na hadicu ID 10 mm
• prívod a odvod chladiacej vody olivkou pre hadice ID 6 mm

Automatická vákuová stanica PC 3001 VARIO Pro 
• automatický systém s reguláciou vákua riadením otáčok motora vývevy
• ideálne napr. pre destilácie za nízkeho tlaku - šetrí až 30% času procesu
• vybavená chemicky odolnou trojstupňovou membránovou vývevou
• sací výkon 2.0 m3/hod, medzný tlak 2 mbar
• presnosť udržiavania tlaku menšia ako ±1 mbar
• integrovaný odlučovač a kondenzátor emisií
• ovládanie elektronickým regulátorom CVC 3000
• rozsah regulácie 1060 až 0.1 mbar s presnosťou ±1 mbar
• dátové rozhranie RS232C pre spojenie s PC

Regulátor vákua CVC 3000 detect
• elektronický merač a regulátor vákua s keramickým vákuovým senzorom
• stolná verzia, vhodná na samostatné použitie alebo montáž na laboratórny stôl
• grafický podsvietený LCD displej zobrazujúci hodnoty digitálne aj analógovo
• integrovaný regulačný solenoidový ventil
• prípoj olivkou pre hadice s priemerom 6-10 mm, voliteľne rýchlospoj KF 16
• detekcia bodu varu podľa tlaku pár, dvojpolohová regulácia a udržiavanie vákua
• RS232C rozhranie pre ovládanie z PC

Názov Kat.číslo Katalóg.cena Cena po zľave
Merač vákua VACUU-VIEW extend 6990.0032 854,00 € 683,00 €

Názov Kat.číslo Katalóg.cena Cena po zľave
MZ 2C NT+AK+EK 6990.2004 2 650,00 € 2 120,00 €

Názov Kat.číslo Katalóg.cena Cena po zľave
PC3001 VARIO Pro 6990.3120 3 960,00 € 3 616,00 €

Názov Kat.číslo Katalóg.cena Cena po zľave
Regulátor vákua CVC 3000 detect, stolný 6990.0020 1 920,00 € 1 536,00 €

Technické údaje
Rozsah merania 1080 ... 0,1 mbar (810 ... 0,1 torr)
Rozsah regulácie 1060 ... 0,1 mbar (795 ... 0,1 torr)
Presnosť menšia ako ± 1 mbar (0,75 torr)
Rozmery 181 x 162 x 174 mm
Hmotnosť 1,5 kg
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