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Łaźnie wodne serii Premium WBE 
 
Łaźnie wodne klasy „premium” w bardzo atrakcyjnej cenie. Wysoka stabilność i jednorodność temperatury, a także 
możliwość kalibracji czyni z łaźni wodnych Premuim WBE doskonałe narzędzie laboratoryjne wszędzie tam, gdzie 
potrzebna jest precyzyjne termostatowanie próbek. 
 
Ogólna charakterystyka łaźni wodnych Premim WBE: 

 Kolorowy wyświetlacz temperatury aktualnej i zadanej z 
podświetleniem. 

 Precyzyjny, mikroprocesorowy kontroler temperatury typu PID.  

 Prosta, intuicyjna obsługa za pomocą przycisków na panelu 
kontrolnym i komunikatów prezentowanych na wyświetlaczu. 

 Możliwość zaprogramowania kilku najczęściej używanych 
temperatur pracy. 

 Możliwość zdefiniowania górnego limitu temperatury zadanej 
(uniemożliwia ustawienie temperatury wyższej niż limit).  

 Jednopunktowa kalibracja temperatury. 

 Mocowana na zawiasie podwyższona pokrywa komory wykonana 
z przeźroczystego poliwęglanu. 

 Bezspoinowa komora ze stali nierdzewnej. 

 Niezależne od podstawowego kontrolera temperatury zabezpieczenie przed przegrzaniem lub zbyt niskim 
poziomem płynu w komorze łaźni. 

 Zaokrąglone połączenia ścian i dna komory oraz umieszczenie grzałki pod dnem komory ułatwiają utrzymanie 
łaźni w czystości. 

 Umieszone po bokach uchwyty do przenoszenia. 
 
Specyfikacja techniczna łaźni wodnych serii Premium WBE: 
 

Pojemność komory: 2 L 5 L 10 L 20 L 28 L 

Zakres temperatury: Od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 99 °C 

Stabilność: ±0,1 °C 

Jednorodność: ±0,2 °C 

Moc grzejna: 120 W 360 W 1000 W 1400 W 1400 W 

Wymiary komory: 

(dł. x szer. x gł.) 

9,9 x 10,9  

x 15,2 cm 

12,7 x 27,4 

x 15,2 cm 

26,9 x 29,5 

x 15,2 cm 

24,1 x 43,2 

x 15,2 cm 

24,1 x 43,2 

x 20,3 cm 

Wymiary zewnętrzne: 

(dł. x szer. x wys.) 

22,9 x 30,5 

x 26,7 cm 

36,8 x 30,5 

x 26,7 cm 

39,3 x 43,2 

x 30,5 cm 

57,2 x 44,5 

x 30,5 cm 

57,2 x 44,5 

x 35,6 cm 

Spust płynu: nie nie tak tak tak 

Zasilanie (V/Hz/A): 230 / 50 / 5,1 230 / 50 / 1,6 230 / 50 / 4,5 230 / 50 / 6 230 / 50 / 6 

Waga transportowa: 4,1 kg 6,4 kg 10 kg 11.3 kg 12,7 kg 

Nr katalogowy: WBE02A12E WBE05A12E WBE10A12E WBE20A12E WBE28A12E 

Łaźnie wodne Premium WB są dostarczane w komplecie z uchylną, przeźroczystą pokrywą z tworzywa 
sztucznego i półką na próbki (separującą próbki od podgrzewanego dna komory łaźni). 

Do łaźni wodnych Premium WB dostępne są akcesoria takie, jak: stalowe statywy na probówki 
o różnych średnicach oraz płyny zapobiegające zarastaniu i ułatwiające mycie komory łaźni. 

 
Informacje dodatkowe: 

 Gwarancja: 2 lata; Autoryzowany przez producenta serwis w Polsce: Labo Plus Sp. z o.o. 

 Produkowane w USA przez firmę PolyScience (www.polyscience.com). 


