
 

Fűthető mágneses keverők nagy választékban! 
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Keverhető mennyiség: max. 20 liter  

Fordulatszám: 200 - 1200 fordulat/perc  

Hőmérséklet tartomány: környezeti hőmérséklet +5°C...340°C  

Időzítési tartomány: 1 perctől 99 óra 59 percig  

Fűtőlap mérete: Ø137 mm  

Fűtőteljesítmény: 600 W  

Méretek (Szé x Mé x Ma): 160 x 270 x 90 mm  

TP-350E+ fűthető mágneses keverő digitális kijelzésekkel  

Fűtéssel rendelkező mágneses keverők digitális fordulatszám, fűtési hőmérséklet és időzíthető működési idő kijelzéssel. 

Korszerű felépítés,stabil és tartós fémházas kivitel. Az ergonomikus kialakítású, 30º-ban döntött előlapi kezelő felületen a kívánt 

fordulatszámot és a felfűtési hőmérsékletet külön-külön forgató gombbal lehetséges beállítani.  

Rendelési kód Típus Nettó ár, Ft/db 

51 950 0235 TP-350E+ 124.990.- 

Rendelési kód Típus Nettó ár, Ft/db 

51 090 1011 MS-H-S 105.124.- 

Rendelési kód Típus Nettó ár, Ft/db 

51 090 1021 MS-H-PRO+ 167.371.- 

DLab fűthető mágneses keverő MS-H-S 

Klasszikus kialakítás: analóg beállítás és szabályzás, masszív 

felépítés, fém készülékház; IP 42-es védettségi fokozat. Munka-

felület standard rozsdamentes acél lap fehér kerámia borítással. 

Rendkívül egyszerű kezelés, mindössze két gomb a kívánt for-

dulatszám és hőmérséklet beállításához. Max 20 liter keverése 

Keverési sebesség: folyamatosan szabályozható 0-1500 fordu-

lat/perc  

Fűtési hőmérséklet: folyamatosan  

szabályozható max 340 °C-ig  

Fűtőlap mérete: Ø 135 mm  

Fűtési teljesítmény: 530 W  

Készülék mérete és tömege: 

180 x 160 x 85 mm, 2,8 kg  

DLab fűthető mágneses keverő MS-H-pro+ 

Rendkívüli megbízhatóság. Nagyméretű, jól olvasható háttér 

megvilágításos kijelzővel. RS 232 adatcsatlakozó a készülék 

vezérléséhez. Minden paraméter állítható számítógépen keresz-

tül. Beállítható biztonsági védőhőmérséklet (100-350°C). A még 

forró lapfelületet külön indikátor jelzi a készüléken.  

Keverhető mennyiség: 20 liter 

Teljesítményfelvétel: 550 W  

Lap mérete: Ø 135 mm  

Fordulatszám kijelzés: digitális  

Hőmérséklet kijelzés: digitális  

Készülék mérete: 280x160x85mm  

Fűthető mágneses keverő MSH-A analóg 

Új fejlesztésű fűthető mágneses keverő gyors felfűtéssel, egyen-

letes hő eloszlással és kiváló keverési fordulatszám szabályozás-

sal. A teljes fűtő felületen mindössze 3%-os a hőmérséklet elté-

rés a beállított hőmérsékleti értékhez képest.  

Keverhető mennyiség: Max 20 liter  

Fordulatszám: 80-1500 fordulat/perc  

Hőmérséklet tartomány: környezeti  

hőmérséklet +5°C ... 380°C  

Fűtőlap mérete: 180 x 180 mm  

Fűtőteljesítmény: 600 W  

Méretek (Szé x Mé x Ma):  

307 x 205 x 100 mm  

Faithful SH-II-4C fűthető mágneses keverő 

A készüléken egyszerre lehetséges a gyors felfűtés és az erőtel-

jes keverés, mindez precíz hőmérséklet szabályozás mellett.  

A keverés és a melegítés külön állítható be. A fűtőlap speciális 

kerámia bevonattal rendelkezik. Csatlakoztatható Pt 100 hőmér-

séklet érzékelő, mely lehetővé teszi a folyadék aktuális hőmér-

sékletére történő szabályozást  

Keverhető mennyiség H2O: 5 liter 

Keverési sebesség: 200 - 2000 rpm  

Maximális hőmérséklet (°C): 350  

Teljesítmény (kW): 0,6  

Kijelző: digitális  

Timer, időzítés: van  

Fűtőfelület (mm): 190 x 190  

Rendelési kód Típus Nettó ár, Ft/db 

10 000 1004 MSH-A 108.000.- 

Rendelési kód Típus Nettó ár, Ft/db 

51 090 1503 SH-II-4C 149.930.- 

https://aalabor.us5.list-manage.com/track/click?u=bedebe4964590c12823909fa7&id=6ddb90b869&e=3bcd013af8

