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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ :
Резолюция: 0.001 г / 0.01%
Максимален обхват (тегло): 60г
Максимален обхват (влага): 0-100%
Температурен обхват: 50°C -200°C
Възпроизводимост (2г. проба): 0.15%
Възпроизводимост (10г. проба): 0.02%
Нагревател: кварц-халогенна лампа
Мощност на нагревателя: 400W
Система за измерване:
електромагнитна съпротивителна сила
Памет: 10 програми и 100 измервания

ПРИЛОЖЕНИЯ :

ВЛАГОАНАЛИЗАТОРНА ВЕЗНА
KERN МОДЕЛ DBS 60-3
Анализа на влага е важна част при изследването на
суровини и гото-ви продукти в редица отрасли и е от критично
значение за качеството на продукта. Влагоанализаторната везна
DBS използва най-разпространения метод на сушене – с
халогенна кварцова лампа, което има няколко съществени
предимства : равномерно нагряване от горната страна на
пробата без риск от изгаряне на провърхността, ниска
себестойност на амортизиращите се части и на консумативите,
възможност за прецизна настройка на темпе-ратурата за сушене,
висока прецизност на измерванията : до 0.01 %, широк спектър
програми за сушене – градиентно, стандартно, стъпково и
сушене с предварително загряване. Влагоанализаторната везна
DBS 60-3 намира приложение в практически всеки един отрасъл
– както в леката, така и в тежката промишленост. Възможността
да измерва широк спектър проби я прави идеално допълнение
към всяка една лаборатоия.

Хранителни продукти: зърнени и
масло-дайни култури, бобови култури,
брашна, вторични продукти, мляко и
млечни про-дукти, чайове, листа,
майонези и кремове, кетчуп, растителни масла, захар, сол, царевично нишесте и много други храни и хранителни
продукти;
Индустриални суровини и продукти:
силаж, полимерни гранули, почистващи препарати, бои на водна основа,
натриев тартарат дихидрат, утайки,
тонер, почва, глина, гипс, минерали,
пясък, цимент, сапун, дървесина,
лепила, текстил и много други.

ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА :
 10 различни програми за сушене
 Памет с информация за 100 измервания
 Индикатор за температурата
 Индикатор за статус и режим на сушене
 Избор на мерна единица
 Наръчник за приложенията с примерни
настройки за всеки вид проба
 Опционален принтер

ЦЕНА DBS 60-3 : 2290 лв без ДДС

