
X-pert in laboratoriumapparatuur

Salm en Kipp Private Label
Salm en Kipp is voor u op zoek gegaan naar apparatuur met een 

aantrekkelijke prijs en van een kwaliteit waar wij met een gerust hart 

onze naam op durven te zetten.

Magneetroerder X-1250

Toepasbaar in chemische synthese, fysische en chemische analyse,  
bio-farmacie en andere gebieden. 

Veilig verwarmen en roeren

» Onderhoudsvrije en explosie-veilige aandrijving

» Gesloten behuizing van aluminium legering, met beschermingsklasse IP42

» Twee onafhankelijke veiligheidscircuits die de verwarming uitschakelen in 

geval van een te hoge temperatuur

» “HOT” waarschuwing, ook bij uitgeschakeld apparaat 

Nauwkeurige temperatuur- en snelheidsregeling

» Temperatuurbereik tot 340°C

» Geïntegreerde temperatuursensor PT 1000 voor nauwkeurige  

temperatuurregeling: ±0.2°C 

Eenvoudig

» Timer functie maakt gebruik zonder toezicht mogelijk

» Verlicht LCD display met temperatuur en snelheid weergave, 

ingesteld en actueel

» Automatische herkenning van PT1000 sensor

» RVS verwarmingsplateau met keramische coating - voor snelle verwarming - 

is chemisch resistent en krasvast

» Hoge capaciteit van maximaal 20L

Veilige magneetroerder met verwarming en timer



Specificatie

Magneetroerder X-1250
Artikelnummer SK861492220263 

Incl. PT1000A en steun
Temperatuurbereik [°C] KT-340, stappen van 1

Diameter plaat [mm] 135 Nauwkeurigheid van plateau [°C] ±1(<100°C)
±1%(>100°C)

Verwarmingsplateau RVS met  
keramische coating

Veiligheidstemperatuur [°C] 360

Motor type Koolborstelloze DC-motor Display LCD

Opgenomen motorvermogen [W] 18 Nauwkeurigheid temperatuur display [°C] ±0.1

Nominaal motorvermogen [W] 10 Regel nauwkeurigheid met  externe  
temperatuur sensor PT1000 [±°C]

±0.2

Vermogen [W] 550 “HOT” waarschuwing [°C] 50

Voltage [VAC] 100-120/200-240 Tijdsinstelling 1min-99h59min

Frequentie [Hz] 50/60 Afstandsbediening (RS232 interface) Ja

Max. volume [H2O], L 20 Beschermingsklasse DIN EN60529 IP42

Max. afm. roerstaaf [mm] 80 Afmetingen [B x D x H] [mm] 160×280×85

Snelheidsbereik [rpm] 100-1500 Gewicht [kg] 2.8

Display [rpm] ±1 Toegestane omgevingstemperatuur [°C] 5-40

Verwarmingsvermogen [W] 500 Toegestane relatieve vochtigheid [%] 80
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Accessoires

Specificatie

Artikelnummer Omschrijving

SK189818900001 Blauwe basisplaat (te gebruiken met gekleurde kwart inzetten)*

SK189818900065 Blauwe fixatie ring (te gebruiken met gekleurde kwart inzetten)*

SK189818900002 Rode kwart inzet, 11 openingen, 4 mL buizen, Ø15.2mm, 20mm diep*

SK189818900003 Paarse kwart inzet, 4 openingen, 20 mL buizen, Ø28mm, 24mm diep*

SK189818900004 Blauwe kwart inzet, 4 openingen, 30 mL buizen, Ø28mm, 30mm diep*

SK189818900005 Zwarte kwart inzet, 4 openingen, 40 mL buizen, Ø28mm, 43mm diep*

SK189818900048 Groene kwart inzet, 6 openingen, 8mL buizen, Ø17.8mm, 26mm diep*

SK189818900049 Gouden kwart inzet, 4 openingen, 16mL buizen, Ø21.6mm, 31.7mm diep*

SK189818900080 Reactieblok voor één  50mL rondbodemkolf *

SK189818900081 Reactieblok voor één  100mL rondbodemkolf *

SK189818900082 Reactieblok voor één  250mL rondbodemkolf *

SK189818900083 Reactieblok voor één  500mL rondbodemkolf *

SK189818900019 Beschermkap, maximale temperatuur van 135°C

SK189818900016 PT1000-A, temperatuur sensor, lengte van 230mm

SK189818900136 PT1000-B, temperatuur sensor met glas coating, lengte van 230mm

SK189818900017 Steun voor PT1000

* De inzetten zorgen voor een gelijkmatige verwarming en zijn eenvoudig schoon te maken.


