
Belangrijkste voordelen van de nieuwe LSCbasic 
controller 

- Intuïtief 5.7” touch screen kleuren display

- Duidelijke procesboodschappen (oorzaak, actie, gevolg)

- Zelf te selecteren meeteenheden (°C/°F, mbar/hPa/Torr)

- Interactieve, schematische visualisatie van het systeem

- Diverse toegangsniveaus (gebruiker, beheerder, service)

- Indicatie onderhoudsintervallen (vacuümpomp, gehele systeem)

- Systeemtesten (lek- en performance-test)

- Ingebouwde beluchtingskraan

- Diverse fases op tijd in te stellen (in combinatie met optionele  

  regelklep en vacuüm sensor)

- Vacuümregistratie (in combinatie met optionele Pirani of capacitive     

  sensor naar keuze)

- Vacuümsturing (in combinatie met optionele regelklep)

- Ontdooifunctie (hot gas)

- LAN connectie

- Mogelijkheid tot procesdocumentatie via LAN of USB (in combinatie    

  met optionele software LyoLogplus)

- Foutmeldingen via email of SMS (in combinatie met optionele  

  software LPCplus)

Introductie actie 
Christ LSCbasic vriesdrogers

Gratis accessoires t.w.v. ruim € 2.500,-
+

Gratis installatie/instructie ter waarde van € 425,- 
(bij gelijktijdig afsluiten van een onderhoudscontract)

X-pert in laboratoriumapparatuur
SALM EN KIPP

+31 (0)346 26 90 90
info@salm-en-kipp.nl 

www.salmenkipp.nl 

BEST DEAL

>>>Op de achterzijde van deze flyer vindt u alle ‘Best Deals’ <<<



Art.nr. Omschrijving
CH102370 Freeze dryer Alpha 1-4 LSCbasic

Prijs € 15.139,00 

*Actie € 12.535,00

CH125478 Vacuum sensor VCP 63 with integrated measuring device

CH125920 Manual stop valve

CH125702 Vacuum hose incl. standard flange connections DN 16/25

CH125307 Vacuum pump RZ-6,  230 V, 50/60 Hz,  5.7 m³/h (95 l/min)

CH125501 Exhaust filter to separate the oil mist

CH120900 Base plate for use external to the ice condenser chamber

CH120903 3 shelves, stainless steel, diameter 265 mm, unheated, distance between the shelves 79 mm

CH121550 Acrylic chamber, diameter 300 mm, internal height 295 mm, with 12 connections for rubber 
valves. External dimensions: Ø 300 mm x 335 mm height

CH121860 12x Rubber valve for connection of vessels with NS 29/32

Optionele upgrade naar vacuümsturing (regelklep i.p.v. manuele klep): + € 616,00 

Art.nr. Omschrijving
CH102371 Freeze dryer Alpha 2-4 LSCbasic

Prijs € 18.539,00 

*Actie € 15.935,00

CH125478 Vacuum sensor VCP 63 with integrated measuring device

CH125920 Manual stop valve

CH125702 Vacuum hose incl. standard flange connections DN 16/25

CH125307 Vacuum pump RZ-6,  230 V, 50/60 Hz,  5.7 m³/h (95 l/min)

CH125501 Exhaust filter to separate the oilmist

CH120900 Base plate for use external to the ice condenser chamber

CH120903 3 shelves, stainless steel, diameter 265 mm, unheated, distance between the shelves 79 
mm

CH121550 Acrylic chamber, diameter 300 mm, internal height 295 mm, with 12 connections for rubber 
valves. External dimensions: Ø 300 mm x 335 mm height

CH121860 12x Rubber valve for connection of vessels with NS 29/32

Optionele upgrade naar vacuümsturing (regelklep i.p.v. manuele klep): + € 616,00 

Art.nr. Omschrijving
CH101530 Alpha 1-2 LDplus Entry Package, complete freeze drying system

Prijs 10.910,00 

*Actie € 9.400,00

CH120893 3 shelves, stainless steel, diameter 200 mm, unheated, distances between  
the shelves 85 mm

CH125932 Valve to release vacuum

CH125910 Electromagnetic pressure control and stop valve

KIJK VOOR ALLE DETAILS OP ONZE WEBSITE WWW.SALMENKIPP.NL 

Aangepaste configuraties zijn ook mogelijk. Neem daarvoor contact op met onze  

Product Specialisten Jeff of Antonio op 0346 269090 of info@salm-en-kipp.nl. 

Gratis installatie/instructie ter waarde van € 425,- (bij gelijktijdig afsluiten van een onderhoudscontract)

*Prijzen exclusief installatie, BTW en verwijderingsbijdrage. Acties geldig t/m 31 juli 2018

Alpha 1-2 LDplus, alternatief voor eenvoudige toepassingen

Pakket voordeel € 1.510,-

Alpha 2-4 LSCbasic, voor gebruik met solventen

Actie voordeel € 2.604,-

Alpha 1-4 LSCbasic, voor wie op zoek is naar voldoende capaciteit

Actie voordeel € 2.604,-


