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Mieszadła magnetyczne Cimarec-i Micro 
 
Hermetyczne mieszadła magnetyczne do mieszania płynów w małych naczyniach. Mogą pracować w łaźniach 

wodnych. Mieszadła są dostarczane w komplecie z prostym regulatorem Telemodul lub mikroprocesorowym, 

programowanym kontrolerem Telemodul 20C. Opcjonalne rozdzielacze pozwalają podłączyć do jednego kontrolera 

2, 4, 6 lub 8 mieszadeł. 

 
Charakterystyka:  

 Hermetyczna, odporna chemicznie obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej chroni wnętrze urządzenia przed kurzem i mikroorganizmami. 

 Mieszadła Cimarec-i Micro mogą być używane w otoczeniu o wysokiej 
wilgotności i zanurzane w łaźniach wodnych w temperaturach do 95°C. 

 Napęd indukcyjny. 

 Maksymalna mieszana objętość: 1 L. 

 Regulacja obrotów: od 130 do 1000 lub 1400 obr./min. 

 Model z kontrolerem Thelemodul 20C: niezależne od regulacji obrotów 
ustawienie mocy mieszadła pozwala ograniczyć zużycie energii i 
nagrzewanie się urządzenia w mniej wymagających warunkach pracy. 

 Wymiary (dł. x szer. x wys.): 48 x 48 x 15 mm. 

 Waga (tylko mieszadło): 0,2 kg. 

 Klasa ochrony (tylko mieszadło): IP68. 

 Zasilane niskim napięciem z zewnętrznego kontrolera. 

 Warunki otoczenia: od -10 do 120°C w maks. 95% wilgotności względnej lub od 0 do 95°C przy zanurzeniu w 
wodzie. 

 Gwarancja: 5 lat. 
 
Specyfikacja: 

Model: 
Zakres regulacji 

obrotów: 
Regulacja 
mocy (W): 

Napięcie zasilania 
kontrolera: 

Numer 
katalogowy: 

Cimarec-i Micro 

z kontrolerem Telemodul 

130 do 1000 
obr./min. 

3 230 V 50088162 

Cimarec-i Micro 

z kontrolerem Telemodul 20C 

130 do 1400 
obr./min. 

2 / 4 / 6 / 8 100 do 240 V 50088148 

 
Opcjonalne akcesoria: 

Opis: Nr katalogowy: 

Mieszadło magnetyczne Cimarec-i Micro bez kontrolera: 50134760 

Rozdzielacz 4 stanowiskowy do kontrolera Thermomodul 20C: 50091720 

Rozdzielacz 8 stanowiskowy do kontrolera Thermomodul 20C: 50091721 

 
 
 
 
 

Rozdzielacze. 

 
 
 
 
 

Specyfikacje kontrolerów Thelemodul na następnej stronie. 
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Kontrolery obrotów do wybranych modeli mieszadeł magnetycznych Cimarec-i Micro 

 

 
 

Telemodul 
 

Podstawowy, analogowy  kontroler obrotów. 

Zintegrowany z wtykiem zasilania. Przeznaczony do 

małych i średnich objętości i płynów o małej 

lepkości. Polecany do mieszadeł 

jednostanowiskowych i objętości do 250 ml.  

Telemodul 20C 
 

Wszechstronny, mikroprocesorowy kontroler obrotów z 

wyświetlaczem. 

 Prosta obsługa za pomocą pokrętła wyboru. 

 Pamięć 3 programów. 

 Pamięć ostatnio używanych ustawień. 

 Tryb pracy ze zmianą kierunku mieszadła. 

 4 ustawienia mocy mieszadła pozwalają ograniczyć 

zużycie energii i nagrzewanie się urządzenia w 

mniej wymagających warunkach pracy. 

Specyfikacja: 

Model: Telemodul Telemocul 20C 

Zakres regulacji obrotów (obr./min.): 130 do 1000 130 do 1400 

Dokładność regulacji obrotów (%): ±3 ±1 

Moc nominalna (W): 7 20 

Regulacja mocy (%): 100 25 / 50 / 75 / 100 

Czas mieszania: - 5 sek. do 60 min. 

Czas przerwy: - 5 sek. do 60 min. 

Napięcie zasilania (V): 230 100 do 240 

Napięcie wyjściowe (V): 12 20 

Temperatura otoczenia: 0 do +40 °C w maks. 80% wilgotności względnej. 

Wymiary (szer. x gł. x wys.; mm): 63 x 96 x 50 155 x 165 x 95 

Waga (kg): 0,4 0,6 

 
Akcesoria: 

Opis: Nr katalogowy: 

Przedłużacz o długości 3 m do kontrolerów Telemodul 20C: 50088016 

 


