
Magneetroerder X-1350

Magneetroerder met hoge temperatuur verwarming en 

groot oppervlak

UNIEKE PRESTATIES

» Temperatuurbereik tot 550°C

» Electronische snelheidsregeling

» Hoge capaciteit van maximaal 20L

» Geïntegreerde temperatuursensor PT 1000 voor nauwkeurige 

temperatuurregeling: ±0.2°C 

» Ingebouwde PID controller garandeert maximale opwarmtijden  

en voorkomt over temperatuur

GEBRUIKSGEMAK

» Verlicht LCD display voor de weergave temperatuur en snelheid

» Glas keramische plaat eenvoudig schoon te maken en chemisch resistent

» Bediening en registratie via PC mogelijk

VEILIGHEID BOVEN ALLES

»  Onderhoudsvrije en explosie-veilige aandrijving

» “HOT” waarschuwing, ook bij uitgeschakeld apparaat

»  Twee onafhankelijke veiligheidscircuits die de verwarming uitschakelen in geval van een te hoge temperatuur

»  Gesloten behuizing van aluminium legering

»  Beschermingsklasse IP21

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.
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Specificaties

Magneetroerder X-1350
Artikelnummer SK813223020263 Temperatuurbereik [°C] KT-550, stappen van 1

Plaat [mm] [lxb] 175 Nauwkeurigheid van plateau [°C] ±1(<100°C)
±1%(>100°C)

Verwarmingsplateau Glas keramisch Veiligheidstemperatuur [°C] 580

Motor type DC-motor Display LCD

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

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

±0.2

Vermogen [W] 1050 “HOT” waarschuwing [°C] 50

Voltage [VAC] 100-120/200-240 Tijdsinstelling -

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

Max. volume [H2O], L 20 Beschermingsklasse DIN EN60529 IP21

Max. afm. roerstaaf [mm] 80 Afmetingen [B x D x H] [mm] 215×360×112

Snelheidsbereik [rpm] 100-1500 Gewicht [kg] 5.3

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

Verwarmingsvermogen [W] 1000 Toegestane relatieve vochtigheid [%] 80
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Accessoires

Artikelnummer Omschrijving

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

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

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

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

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

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

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

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

SK189818900017 Steun voor PT1000

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


