Czasze / płaszcze / grzejne Electrothermal seria EMV i EMX
Odmiana czasz serii EM przeznaczona do kolb o różnych pojemnościach i lejków.

Ogólna charakterystyka obu serii:
 Specjalny kształt elementu grzejnego i otwór w dnie umożliwia
stosowanie kolb o różnych objętościach i lejków o kącie
rozwarcia 60°.
 Wbudowany regulator mocy grzejnej.
 Element grzejny w osnowie z włókna szklanego.
 Estetyczna i odporna chemicznie obudowa wykonana z
polipropylenu.
 Dobra izolacja i odpowiednia cyrkulacja powierza wewnątrz
aparatu powoduje, że obudowa nie ulega nagrzaniu.
 przełącznik umożliwiający wyłączenie górnej części elementu
grzejnego (z wyjątkiem modelu EMV0050/CE).
 W obudowie znajduje się uchwyt do mocowania na statywie (3
uchwyty w modelach do kolb o pojemności powyżej 1 litra).

Czasza grzejna serii EMX

 Prosta konstrukcja umożliwia łatwą wymianę elementu
grzejnego bez pomocy serwisu.
 Maksymalna temperatura elementu grzejnego: 450°C.
Płaszcze serii EMV wyposażono w uziemiona, stalową siatkę
ochronną zabezpiecza użytkownika przed porażeniem w przypadku
zalania elementu grzejnego.
W płaszczach serii EMX zamiast siatki zastosowano pełny ekran ze
stali nierdzewnej chroniący element grzejny przed zalaniem.

Przekrój czasz grzejnych serii EMV i EMX
Numer katalogowy:

Do kolb o pojemności:

Do lejków o średnicy:

Moc grzejna:

EMV0050/CE

50 ml *

od 50 mm do 100 mm

60 W

EMV0250/CE

100, 150 i 250 ml

od 75 mm do 100 mm

100 + 50 W

EMV1000/CE

500 i 1000 ml

od 100 mm do 200 mm

200 + 100 W

EMV5000/CE

2000, 3000 i 5000 ml

od 200 mm do 300 mm

500 + 300 W

EMX1000/SCE

od 50 ml do 1000 ml

od 50 mm do 150 mm

150 + 80 W

EMX5000/SCE

od 500 ml do 5000 ml

od 100 mm do 300 mm

400 + 200 W

* - Także do kolb gruszkowych 10, 25 i 50 ml.

Informacje dodatkowe:
 Gwarancja: 1 rok.
 Serwis: Labo Plus Sp. z o.o.
 Producent: Electrothermal (Anglia).
www.laboplus.pl

Tel: 22 646 77 27

Fax: 22 646 77 17

e-mail: poczta@laboplus.pl

