РОТАЦИОННИ ВАКУУМ ИЗПАРИТЕЛИ
Модел: RVO 004

3 900.00 лв.*

Ротационният вакуум изпарител RVO 004 е по-евтиния вариант на
фирма „INGOS Laboratory Instruments“ Ltd. Опростеният дизайн на
този изпарител позволява разполагането му на по -малка площ и има
лесен за употреба
контрол на ротационната скорост и
температурата в термостата. Изпарителната колба може ръчно да се
потопи посредством накланяне или вертикално позициониране.
Стандартния стъклен комплект може да бъде заменян по поръчка.
Има наличие на широка гама стъклени аксесоари на разумна цена.

Скорост на въртене

20 - 150 rpm.

Обем на колбата

20 мл - 4000 мл

Температурен обхват

макс. 100 °C

Точност

± 5 °C

Кондензираща повърхност 1200 см2
Захранващо напрежение

230V ; 50 Hz

Консумирана мощност

макс. 2000 W

Тегло

9 кг

Размери (L x H x D)

600 x 950 x 390 мм

Модел: RVO 400

5 500.00 лв.*

Ротационният вакум изпарител RVO 400 е по - добрия модел на „INGOS Laboratory Instruments“ Ltd.
RVO 400 представя нова модерна линия позволяваща ползването на изпарителни колби от 20 мл до
4000 мл.
Опростения и модернизиран дизайн позволява разполагане на изпарителя на по-малка площ.
Осигурява се лесно и безопасно. Всмукващата тръба е намалена с 36%. Изпарителят е пригоден за
дигитални измервания и контрол на системата. Дистанционния контрол и вакуум контролера са
стандартни компоненти от апаратурата независимо от ниската цена за прибора.
Новият безжичен дистанционен контрол (по избор) и новото защитно ограждане на водната баня
(резервоара за водна баня) (по избор) заедно с моторизирано повдигане на колбата и автоматичен
таймер правят процеса на изпаряване възможно най-безопасен.

Скорост на въртене

0 – 280 rpm

Обем на колбата

20 – 4000 мл

Температурен обхват

макс. 180 °C
± 1° до + 100°C – вода
± 3 °C до +180 °C - масло

Точност
Регулиране на
налягането
Кондензираща
повърхност
Захранващо напрежение

1 – 500 mbar
1200 см2
230V, 50 Hz

Консумирана мощност

макс. 2000 W

Тегло
Размери със
стъкларията
Размери без
стъкларията

20 кг
650 x 950 x 360 мм
480 x 550 x 360 мм

*Посочените цени са без вакуум помпа.
ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.
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ВАКУУМ ПОМПИ
ВАКУУМ ПОМПА МОДЕЛ R-300 без масло

430.00 лв.

Макс. вакуум

106 mbar /680 мм Hg/

Вакуумен регулатор

Дебит

23 л/мин

Улавител на влага

Обороти

1750 rpm

Изход за маркуч

8 мм

Макс. мощност

65W

Макс. ток

0.7 А

Ниво на шум

50db

Тегло

4.1 кг

Размери (LxWxH):
26.8 х 13.5 х 20.4 см

Резервни части
167301-06
Влагоулавител с филтър и манометър
167301-07
Филтър към влагоулавинеля

ВАКУУМ ПОМПА МОДЕЛ VM 20D за Модел RVO 400
Максимален вакуум
 При серийна връзка
 При парална връзка
Дебит:
 При серийна връзка
 При парална връзка
Мощност:
Тегло:
Захранване:

Ед. цена, лв.
90.00
12.00

1 300.00 лв.

< 2 КРа
< 14 КРа
20 л/мин
40 л/мин
180 W
8 кг
230 V / 50Hz

СТЪКЛЕНИ АКСЕСОАРИ: Цени при запитване.

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.
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