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LC6 Controlador de temperatura para laboratório
Controladores de temperatura de laboratório JULABO são aplicados em todas
as tarefas de medição, regulagem, segurança e monitoramento dependentes
da temperatura em laboratórios e escolas técnicas.

Os controladores de temperatura para laboratório da linha LC realizam tarefas
de medição, controle, segurança e monitoramento dependentes da
temperatura. A mais moderna tecnologia de controle, construção econômica
em espaço e uma operação fácil e compreensível são as vantagens especiais
deste produto. O aparelho dispõe de um potente controle de temperatura PID
com 5 parâmetros de controle ajustáveis. Através das duas indicações LED é
possível a indicação simultânea de valores reais e teóricos. Todos os dados
são inseridos de forma fácil e rápida através do teclado de membrana
protegido contra respingos. A função de aviso de superaquecimento e
temperatura insuficiente com sinal sonoro intermitente, cuida da segurança
necessária. A interface RS232 integrada permite uma comunicação online
direta. A proteção contra superaquecimento (valor de segurança) pode ser
ajustada pela frente e lida no mostrador MULTI-DISPLAY (LED). O
monitoramento permanente por diferença de sensor das duas conexões de
sonda Pt100, bem como o monitoramento por sensores e o auto-teste ao ligar
garante uma confiabilidade ideal. O aparelho ainda dispõe de uma
possibilidade de conexão de uma válvula magnética JULABO, para o
abastecimento cíclico de água para resfriamento. Através da função ATC
(Absolute Temperature Calibration) é possível a fácil calibração dos sensores
de temperatura. Dessa forma, o aparelho também pode ser aplicado como
meio de teste conforme ISO 9000.

Características do produto

• Controle de temperatura PID com parâmetros ajustáveis
• Mostrador luminoso MULTI-DISPLAY (LED) para valor real / teórico
• Indicação de temperatura digital (LED) para a temperatura real e teórica
• Teclados de membrana protegidos contra respingos
• Sistema de aviso antecipado singular para nível baixo (DBGM)
• Interface RS232 para comunicação online, compatível com LIMS
• Função ATC para correção fácil da temperatura

Dados técnicos

Versões de tensão disponíveis
Nº. de pedido 9 700 160

Versões de tensão disponíveis:

9 700 160.02 115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)

9 700 160.03 230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug
Type F)

Outros
Classificação IP IP 31

Eletrônicos
Interface digital RS232

Conexão de sonda externa Pt100 integrado

Segunda conexão externa para sensor
Pt100

integrado

Programador integrado 6x60 passos

Controle de temperatura ICC

Calibração de temperatura absoluta Calibração de 1
ponto

Indicação de temperatura LCD

Ajuste de temperatura Externo

Dimensões e volumes
Peso kg 4

Dimensões cm (L x P x A) 21 x 18 x 18

Valores de temperatura
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Faixa de temperaturas de trabalho °C -100 ... +400

Constância de temperatura °C ±0.03

Temperatura ambiente permitida °C 5 ... 40

Resolução da indicação de temperatura
°C

0.01

Valores de desempenho

115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)

115V/60Hz
Potência de aquecimento kW 1.4

Potência 12 A

230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz
Potência de aquecimento kW 3

Potência 14 A

230V/60Hz
Potência de aquecimento kW 3

Potência 14 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.

https://www.julabo.com

