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Termostaty cyrkulacyjne serii DuraChill® 
Podstawowa seria recyrkulatorów chłodzących z kompresorami o mocach od 1/4 do 1 KM. 

 

 Zakres temperatury pracy: od -10 do +70°C 

 Stabilność temperatury: ± 0,1°C 

 Pojemność zbiornika: 4,2 l 

 Wymiary zewnętrzne: 66 x 38,1 x 55,4 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Podłączenia: ½ cala NPT (żeńskie) 

 Maks. temp. otoczenia: 30°C 

Wyposażenie standardowe: 

 Duży, kolorowy wyświetlacz dotykowy (4.3”) z intuicyjnym interfejsem 
pokazujący informacje na temat ustawionych temperatur, poziomu 
płynu, ciśnienia pompy i stanu filtra powietrza . 

 Kompaktowa, przenośna konstrukcja z podstawą na kółkach. 

 System samoczyszczących filtrów DynamicFilter™. 

 Wlew zbiornika na przednim panelu. 

 Monitorowanie poziomu cieczy w celu uniknięcia awarii pompy. 

 Alarmy temperatury, ciśnienia i natężenia przepływu regulowane przez 
użytkownika. 

 Lampa UV zapobiegająca rozwojowi glonów –brak konieczności 
stosowania chemicznych inhibitorów dla utrzymania urządzenia w 
czystości. 

 System CoolComand™ optymalizujący pracę układu chłodzenia, wydłużający żywotność kompresora i zmniejszający 

zużycie energii. 

 System WhisperCool™ zmniejszający głośność pracy urządzenia.     

 Wyposażenie opcjonalne: zewnętrzna sonda temperaturowa, złącza: RS232, USB, USB TMC, gniazdo zewnętrznego 
sterowania włączeniem / wyłączeniem. 

Moc kompresora 1/4 KM 1/3 KM 1/2 KM 1 KM 

Moc chłodzenia 
@ 20°C 

 
0.7 kW 

 
1.3 kW 

 
1.8 kW 

 
2.65 kW 

Modele z turbinową pompą cyrkulacyjną: 

Maks. ciśnienie 75 psi / 5,2 bar 

Maksymalny przepływ 11 l/min 

Nr kat.  CA02A2T1 CA03A2T1 CA05A2T1 CA10A2T1 

Modele z wyporową pompą cyrkulacyjną: 

Maks. ciśnienie 83 psi / 5,7 bar 

Maksymalny przepływ 11 l/min 

Nr kat.  CA02A2P1 CA03A2P1 CA05A2P1 CA10A2P1 

 

Samoczyszczący filtr powietrza DynamicFilter ™(nr kat. 511-535) i lampa UV (nr kat. 511-

528) utrzymują ścieżki przepływu płynu i powietrza w czystości, pomagając uprościć 
konserwację i zapewniając wydajność energetyczną. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 gwarancja: 2 lata; serwis: Labo Plus Sp. z o.o., 

 producent: PolyScience (USA), www.polyscience.com. 


