Eksykatory szafkowe serii EP i ESC

Eksykatory szafkowe serii EP służą do
przechowywania próbek wrażliwych na wilgoć.
Nowe i ulepszone eksykatory z rodziny Laboplay
cechuje między innymi nowoczesny design oraz
cztery dostępne rozmiary.
Nasze eksykatory:
- wykonanie są z przeźroczystego akrylu,
- posiadają specjalny zamek dociskowy, który
dociąga drzwiczki do obudowy i znacząco
zwiększa szczelność urządzenia,
- posiadają precyzyjny termo-higrometr który
można w bardzo prosty sposób zdemontować
oraz zamontować wewnątrz eksykatora,
- są wyposażone nóżki z regulacją, które
pozwalają ustabilizować eksykator na nierównej
powierzchni,
- oferowane są wraz z tacką i materiałem
higroskopijnym,
- standardowo wyposażone są w 4 lub 3 ruchome
akrylowe półki z otworami zapewniającymi
swobodny przepływ powietrza w komorze.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- termo-higrometr elektroniczny,
- półki wykonane z przeźroczystego
akrylu w ilości 4 szt. w modelach E
50P, E 75P i E 100P; 3 szt w modelu
E 20P
- tacka na materiał higroskopijny,
- żel krzemionkowy osuszającowskaźnikowy w ilości 0,5 kg.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- półki ze stali nierdzewnej,
- zamek dociskowy z kluczykiem.

Eksykatory szafkowe serii EP i ESC

Eksykatory szafkowe serii ESC służą do
przechowywania próbek wrażliwych na wilgoć
oraz na światło i promienie UV.
Nasze eksykatory wykonanie są z czarnego
nieprzeźroczystego akrylu, tak jak w przypadku
eksykatorów EP posiadają specjalny zamek
dociskowy, precyzyjny termo-higrometr wewnątrz
eksykatora oraz nóżki z regulacją.
Oferowane są wraz z tacką i materiałem
higroskopijnym oraz z przezroczystymi półkami.
Półki w obu wersjach przeźroczystej i czarnej
montowane są na specjalnych uchwytach.
Rozmieszczenie półek można regulować.
Również w tej wersji opcjonalnie dostępne są
półki ze stali nierdzewnej oraz zamek dociskowy
na kluczyk.
Eksykatory serii ESC dostępne są w dwóch
rozmiarach E 20SC oraz E 50SC. Posiadają
specjalne okienko z przezroczystego akrylu
pozwalające sprawdzać odczyty termohigrometru, który jest zamontowany na specjalnej
półeczce wewnątrz eksykatora.

Po lewej eksykator E 20SC,
po prawej E 20P.

Eksykatory szafkowe serii EP i ESC

Ścianki z transparentnego
akrylu umożliwiające
obserwację prób w serii EP,
oraz czarnego
chroniącego przed
światłem i promieniami UV
w serii ESC.

Precyzyjny termo-higrometr
montowany wewnątrz
eksykatora

Specjalny zamek
dociskowy, dociągający
drzwiczki do obudowy,
pozwalający zachować
lepszą szczelność
komory eksykatora

Ruchome, estetyczne
półki wykonane z akrylu
lub stali nierdzewnej.

Nóżki z regulacją
pozwalające lepiej
ustabilizować eksykator

Tacka oraz żel
higroskopijny

DANE TECHNICZNE:
MODEL

Wymiary zewnętrzne S x D x W mm

Wymiary wewnętrzne S x D x W mm

Pojemność l

Waga kg

E 20P / E 20SC

264x294x385

250x250x350

21,9

5,7 / 5,1

E 50P / E 50SC

334x364x535

320x320x500

51,2

9,9 / 9,1

E 75P

384x414x585

370x370x550

75,3

12,6

E 100P

434x464x635

420x420x600

105,8

15,3

