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HT30-M1 Termostato de alta temperatura
Termostatos de alta temperatura JULABO permitem tarefas de controle
térmico na faixa de até +400 °C. Os aparelhos oferecem potência de
aquecimento máxima para curtíssimos tempos de aquecimento bem como
reação rápida às reações exotérmicas e endotérmicas. A construção fechada
evita vapores de óleo, mesmo em altas temperaturas. Os aparelhos dispõem
de um automatismo de aquecimento e proteção contra craqueamento, o que
resulta em uma longa duração do portador de calor. O sistema de
preenchimento com exaustão automática oferece a vantagem de um
preenchimento do sistema todo livre de bolhas. Modelos com identificação de
tipo 'C.U' estão equipados com uma unidade de resfriamento potente para a
conexão de água da torneira. Ela permite tarefas de controle térmico já a partir
de +20 °C e fases de resfriamento rápido. Aplicações típicas são reatores,
autoclaves, colunas de destilação bem como equipamentos de mini planta, em
escala técnica e de produção.

Características do produto

• Faixa de temperaturas de trabalho até +400 °C
• Controle de temperatura em cascata ICC auto-otimizado
• Grande desempenho de bomba de 18 l/min - 1.2 bar máx.
• Sistema de preenchimento com exaustão automática livre de bolhas
• Automatismo de aquecimento integrado
• Mostrador luminoso MULTI-DISPLAY (LED) com resolução de 0.01°C
• Mostrador LCD iluminado de 4 linhas como guia totalmente confortável do
usuário
• Conexões analógicas para programador externo e registradores de
temperatura, função Stand-by
• Programador integrado com memória para 6 perfis com 60 segmentos cada
• Indicação eletrônica de nível
• Função ATC para correção fácil da temperatura
• Alta potência de aquecimento de até 7 kW para tempos de aquecimento
curtos
• Alta potência da bomba
• Baixo volume de preenchimento
• Conexão de água de resfriamento para sobreposição de óleo frio
• Maior tempo de duração do líquido para banhos
• Possibilidade de instalação devido ao conceito modular (separação entre
termostato e unidade de controle)
• Numerosas interfaces

Dados técnicos

Versões de tensão disponíveis
Nº. de pedido 9 800 031

Versões de tensão disponíveis:

9 800 031.13 230V/60Hz (Nema N6-20 Plug)

9 800 031.03 230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug
Type F)

Outros
Classificação Classe III (FL)

Classificação IP IP 21

Eletrônicos
Interface digital RS232

Conexão de sonda externa Pt100 integrado

Programador integrado 6x60 passos

Controle de temperatura ICC

Indicação de temperatura LED

Ajuste de temperatura Externo

Dimensões e volumes
Peso kg 27

Dimensões cm (L x P x A) 23 x 23 x 58

Dimensões l 2

Rosca de conexão da bomba M16x1 homem
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Valores de temperatura
Faixa de temperaturas de trabalho °C +70 ... +400

Constância de temperatura °C ±0.01 ... ±0.1

Temperatura ambiente permitida °C 5 ... 40

Resolução da indicação de temperatura
°C

0.01
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Valores de desempenho

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

230V/60Hz
Potência de aquecimento kW 3

Viscosidade máx. cST 30

Vazão da bomba l/min 14 ... 18

Pressão da bomba bar 0.8 ... 1.2

Potência 15 A

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

230V/50Hz
Potência de aquecimento kW 3

Viscosidade máx. cST 30

Vazão da bomba l/min 14 ... 18

Pressão da bomba bar 0.8 ... 1.2

Potência 15 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.

Diretamente na aplicação externa
Conexão para sonda externa Pt100 para a
medição e controle de alta precisão,
diretamente na aplicação externa conectada

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.

https://www.julabo.com

