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PURA 10 Waterbad

PURA waterbaden staan voor eenvoudig en veilig werken in het
laboratorium. Alle modellen (behalve PURA 4) worden geleverd met een
geïntegreerde aftapplug voor het snel en schoon legen van de baden. -
PURA-waterbaden zijn flexibel inzetbaar en gemakkelijk te transporteren
dankzij ergonomische handgrepen aan de zijkant. Antislip rubberen
voetjes zorgen voor een stevige positie en meer veiligheid in het
laboratorium.

Productkenmerken

Eenvoudige bediening
Heldere display
Spatwaterdichte netschakelaar
Ingebouwde droogkookbeveiliging
Geïntegreerde aftapschroef (behalve PURA 4)
Geen storende elementen in het bad
Standaard meegeleverd bodeminzetstuk
Geintegreerde timer
Glijvaste rubbervoeten
Ergonomische handgreepuitsparingen
Heldere, witte, van veraf goed zichtbare aanduiding

Opwarmtijd

Medium: Water

Vermogensgegevens

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

Verwarmingscapaciteit kW 1.2

Energieverbruik A 6

Technische gegevens

Beschikbare voltageversies
Bestelnr. 9 550 510

Bad
Badtank Roestvrij staal
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Beschikbare voltageversies:

9550510.22 100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

9550510.33 230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4
Plug Type F)

9550510.04 230V/50-60Hz (UK Plug Type
BS1363A)

9550510.05 230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV
1011)

9550510.33.chn 230V/50-60Hz (CN Plug)

Badafdekking accessoire

Bruikbare badopening cm (B x D / BT) 22 x 27 / 14

Koeling
Koelslangen accessoire

Andere
Klasse-indeling Klasse I (NFL)

IP-classificering IP 21

Elektronica
Temperatuuraanduiding LED

Temperatuurinstelling Extern

Elektronische tijdschakelaar hr:min 00:01 ... 99:59

Waterbad
Capaciteit voor regeerbuizen 13 mm ø pc. 180

Capaciteit voor regeerbuizen 17 mm ø pc. 120

Afmeting met badhoes cm (B x D x H) 31 x 37 x 36

Afmetingen en volume
Bruikbare dompeldiepte cm 14

Gewicht kg 7

Afmetingen cm (B x D x H) 31 x 35 x 22

Vulvolume l 1.4 ... 9.5

Temperatuurwaarden
Instelling van de resolutie van de
temperatuurweergave °C

0.1

Bedrijfs- temperatuur -bereik °C +18 ... +99.9

Temperatuurstabiliteit °C ±0.15

toelaatbare omgevingstemp. °C +5 ... +40

Resolutie van de temperatuurweergave °C 0.1

Bij temperatuurregelingstaken dicht bij of onder de omgevingstemperatuur: Koelleiding of JULABO-dompelkoeler gebruiken.

Voordelen

Eenvoudige bediening.
De bedieningselementen aan de voorzijde zijn
gemakkelijk te bereiken en gemakkelijk te
gebruiken.

Briljant.
Heldere display met grote lichtopbrengst, ook van
grotere afstanden bijzonder goed afleesbaar.

Omkiepen – nee bedankt.
PURA waterbaden zijn zo geconstrueerd dat ze
niet om kunnen vallen. Glijvaste rubbervoeten
verhinderen het verschuiven en draaggrepen
maken het transport eenvoudiger.

Eenvoudige reiniging.
In de PURA zijn geen storende functionele
onderdelen ingebouwd. De gladde oppervlakken
kunnen snel en zonder resten worden gereinigd.

Gemakkelijk.
PURA waterbaden bekoren door hun geringe
gewicht en zijn daardoor flexibel inzetbaar.

Minder is meer.
De PURA waterbaden zijn zo geconstrueerd, dat
een minimale hoeveelheid water als vulling
voldoende is, zodat ook kleine proefvaten stevig
staan.

Start. Stop. Timer.
PURA waterbaden beschikken via een interne
timerfunctie. Na verstrijken van de ingestelde tijd
klinkt een signaal en het apparaat draait verder of
schakelt naar keuze uit.

Eenvoudige hantering.
Een aan de voorzijde geïntegreerde aftapplug
maakt schoon, veilig en moeiteloos leeg maken
van de baden mogelijk. (behalve PURA 4)
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100% gecontroleerd.
100% getest. 100% kwaliteit. Elke JULABO-
warmtethermostat ondergaat grondige
kwaliteitstests voordat deze de fabriek verlaat.

Groene technologie.
Bij de ontwikkeling zijn consequent
milieuvriendelijke materialen en technologieën
toegepast.

JULABO. Kwaliteit.
Hoogste normen van kwaliteit voor een lange
levensduur van het product.

Snelstart.
Individueel JULABO overleg en uitgebreide
handleidingen staan u ter beschikking.

Tevreden klanten.
11 dochterondernemingen en meer dan 100
partners in de hele wereld garanderen snelle en
gekwalificeerde JULABO support.

24/7 service.
Beschikbaarheid rond de klok. U kunt geschikte
accessoires, gegevensbladen, handleidingen,
casestudies, en meer vinden op www.julabo.com.

https://www.julabo.com

