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CF30 Banho termostático compacto
Os criotermostato compactos da linha CF são criotermostato de circulação
extremamente compactos. Estes aparelhos oferecem potência de
aquecimento de 2 kW e classe de proteção III conforme DIN 12876-1. Eles
possuem conexão da bomba para controle térmico externo bem como
abertura do banho para o controle térmico de objetos pequenos.

Características do produto

• Dimensões especialmente compactas para reduzida demanda de espaço
• Teclados de membrana protegidos contra respingos
• Indicação de temperatura LED grande e bem luminosa
• Controle de temperatura PID preciso
• Interface RS232 para conexão de computador
• Classe 3 conforme DIN12876-1
• Conexões de bomba para tarefas de controle térmico externo
• Abertura de banho para o controle térmico de objetos menores, diretamente
no banho térmico
• Torneira de dreno no lado frontal

Dados técnicos

Versões de tensão disponíveis
Nº. de pedido 9 400 330

Versões de tensão disponíveis:

9 400 330.13 230V/60Hz (Nema N6-20 Plug)

9 400 330.02 115V/60Hz (Nema N5-20 Plug)

9 400 330.03 230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug
Type F)

9 400 330.04 230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)

Banho
Cuba para banho Aço Inoxidável

Cobertura de banho integrado

Abertura útil do banho cm (L x P / LP) 16 x 3 / 14

Refrigeração
Resfriamento da máquina frigorífica Ar em 1 estágio

Outros
Classificação Classe III (FL)

Classificação IP IP 21

Tipo de bomba Bomba de imersão

Eletrônicos
Controle de temperatura PID1

Indicação de temperatura LED

Dimensões e volumes
Peso kg 35

Diâmetro interno conector para
mangueira

8/12 mm

Dimensões cm (L x P x A) 24 x 46 x 40

Dimensões l 2 ... 3.5

Rosca de conexão da bomba M16x1 homem

Valores de temperatura
Faixa de temperaturas de trabalho °C -30 ... +150

Constância de temperatura °C ±0.03

Temperatura ambiente permitida °C +5 ... +40

Resolução da indicação de temperatura
°C

0.1
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Valores de desempenho

230V/60Hz (Nema N6-20 Plug)

230V/60Hz
Potência de aquecimento kW 2

Capacidade de refrigeração (Ethanol)

°C 20 0 -20

kW 0.32 0.25 0.15

Viscosidade máx. cST 30

Fluido frigorífico R134a

Volume de preenchimento g 150

Potencial de Aquecimento Climático para
R134a

1430

Equivalente em gás carbônico t 0.215

Vazão da bomba l/min 15

Pressão da bomba bar 0.35

Potência 11 A

115V/60Hz (Nema N5-20 Plug)

115V/60Hz
Potência de aquecimento kW 1

Capacidade de refrigeração (Ethanol)

°C 20 0 -20

kW 0.32 0.25 0.15

Viscosidade máx. cST 30

Fluido frigorífico R134a

Volume de preenchimento g 150

Potencial de Aquecimento Climático para
R134a

1430

Equivalente em gás carbônico t 0.215

Vazão da bomba l/min 15

Pressão da bomba bar 0.35

Potência 13 A

230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz
Potência de aquecimento kW 2

Capacidade de refrigeração (Ethanol)

°C 20 0 -20

kW 0.32 0.25 0.15

Viscosidade máx. cST 30

Fluido frigorífico R134a

Volume de preenchimento g 150

Potencial de Aquecimento Climático para
R134a

1430

Equivalente em gás carbônico t 0.215
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Vazão da bomba l/min 15

Pressão da bomba bar 0.35

Potência 10 A

230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz
Potência de aquecimento kW 2

Capacidade de refrigeração (Ethanol)

°C 20 0 -20

kW 0.32 0.25 0.15

Viscosidade máx. cST 30

Fluido frigorífico R134a

Volume de preenchimento g 150

Potencial de Aquecimento Climático para
R134a

1430

Equivalente em gás carbônico t 0.215

Vazão da bomba l/min 15

Pressão da bomba bar 0.35

Potência 10 A

Benefícios

Testado 100%.
Teste 100%. Qualidade 100%. Todo banho de
aquecimento JULABO passa por um controle
de qualidade antes de sair da fábrica.

Tecnologia verde.
Durante desenvolvimento foram considerados
materiais e tecnologias que protegem o meio
ambiente.

JULABO. Qualidade.
Altíssimos requisitos de qualidade no
desenvolvimento e fabricação de aparelhos de
alto valor e longa vida útil.

Quick-Start.
Consultoria individual JULABO e instruções
detalhadas ajudam a colocação em
funcionamento dos seus aparelhos no local.

Satisfação.
11 Filiais e mais de 100 representantes em
todo o mundo asseguram um suporte JULABO
rápido e competente.

Assistência 24/7.
A qualquer hora você encontra acessórios
adequados, fichas de dados, instruções,
estudos de casos e mais. www.julabo.com.

Preciso
Controle de temperatura PID com parâmetros
de controle de ajuste fixo, constância
±0.02...±0.2 °C

https://www.julabo.com

