
 

 
www.laboplus.pl Tel: 22 646 77 27 Fax: 22 646 77 17 e-mail: poczta@laboplus.pl 

 

 

Ultratermostat / łaźnia cyrkulacyjna / ze zbiornikiem 28 litrów 
 
Przeznaczona m.in. do testów na obecność bakterii fekalnych z grupy coli i E.coli:  

 fekalne z grupy coli według APHA, AWWA, WEF i EPA w 44,5°C, 

 E.coli zgodnie z AOAC w 45,5 °C, 

 7-o godzinnego testu bakterii fekalnych z grupy coli w 45,5 °C według APHA, AWWA i WEF, 

 Testu Defined Substitute Technology® (E.coli i całkowite grupy coli) w 35°C. 

 
Pojemność komory:  

 28 litrów 

Zakres temperatury:  

 od temperatury otoczenia + 10 °C 

 do 135 °C 

Stabilność temperatury: 

 ±0,07 °C 

Moc grzejna: 

 1100 W 

Wymiary użytkowej części komory: 

30 x 32,8 x 21,1 cm (dług. x szer. x gł.) 

Wymiary zewnętrzne: 

 35,3 x 54,6 45,7 cm (dług. x szer. x wys.) 

Waga: 

 29,9 kg 

Numer katalogowy: 

 MX28C135-A12E 

 

Kontroler / głowica termostatująca typu MX:  

 duży podświetlany wyświetlacz, 

 prosta, intuicyjna obsługa za pomocą 4 przycisków. 

 sygnalizacja stanu pracy, alarmów i awarii za pomocą odpowiednich ikon na wyświetlaczu. 

 pompa cyrkulacyjna z regulacją intensywności przepływu poprzez przesunięcie przesłony otworu wylotowego. 

 niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem i/lub zbyt niskim poziomem płynu termostatującego, 

Specyfikacje kontrolerów i związane z nimi dodatkowe funkcje kontroli opisano w innych dokumentach. 
W odróżnieniu od innych urządzeń z kontrolerem typu MX, pompa cyrkulacyjna łaźni 28 litrów NIE jest 
wyposażona w króćce do podłączenia obiegu zewnętrznego. 

 

Wyposażenie standardowe: 

 poliwęglanowa, mocowana na zawiasie pokrywa komory, 

 komora / zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, 

 DuraTop™ - blat komory wykonany z żywicy fenolowej polepszający izolację termiczną komory, 

 otwór z pokrywą umożliwiający zainstalowanie opcjonalnej wężownicy do chłodzenia wodą kranową (numer 
kat. wężownicy: 510-649), 

 I klasa bezpieczeństwa  (według DIN 12876-1). 
 
Informacje dodatkowe: 

 Gwarancja: 2 lata; Serwis: Labo Plus Sp. z o.o. 

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


