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KRC180 Refrigerador para produtos químicos
Refrigeradores para produtos químicos JULABO são concebidos para resfriar
e guardar produtos perigosos. Em seu espaço interno produtos químicos
derramados ou soltando vapores não causarão danos.

Características do produto

• Indicação de temperatura digital (LED) para a temperatura real e teórica
• Luz de controle para a refrigeração
• Luz de controle para falha
• Botão de teste para a proteção contra superaquecimento

Dados técnicos

Versões de tensão disponíveis
Nº. de pedido 8 800 718

Versões de tensão disponíveis:

8 800 718.04 230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)

8 800 718.03 230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug
Type F)

8 800 718.05 230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)

Eletrônicos
Controle de temperatura On / Off

Indicação de temperatura LED

Ajuste de temperatura Ligado / Desligado

Dimensões e volumes
Peso kg 36

Dimensões cm (L x P x A) 60 x 64 x 86

Dimensões l 180

Valores de temperatura
Faixa de temperaturas de trabalho °C -2 ... +12

Constância de temperatura °C ±1

Resolução da indicação de temperatura
°C

0.1

Valores de desempenho

230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)

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

230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)

Benefícios
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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.

https://www.julabo.com

