
Dane techniczne Model E 28

Model E 28 | Suszarki i komory temperaturowe ze sterowaniem
analogowym

Wraz z suszarką BINDER serii E klient otrzymuje niezawodne i wydajne urządzenie z porządnym wyposażeniem po bardzo atrakcyjnej cenie. Może być ona z
powodzeniem stosowana w badaniach naukowych, a także w medycynie i weterynarii.

ZALETY

• Jednorodna regulacja temperatury dzięki komorze wstępnego nagrzewania APT.line™
• Identyczne warunki testowe w całej objętości użytkowej, niezależnie od wielkości i ilości próbek
• Wyśmienita izolacja cieplna pozwala obniżyć koszty eksploatacji

Model 28 Model 28

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• Zakres temperatury: 60 °C do 230 °C
• Regulowana klapa wylotu powietrza
• Hydrauliczno-mechaniczny termostat
• Zabezpieczenie temperaturowe klasy 1 (model E028-230V-T)
• Zegar sterujący 0-120 min
• 2 chromowane półki druciane

INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ

Pojemność wnętrza [L] Napięcie znamionowe Wersja Wariant modelu Nr art.

Standard E028-230V 9010-0001
230 V 1~ 50/60 Hz

z zabezpieczeniem temperaturowym klasy 1 E028-230V-T 9010-000328

120 V 1~ 60 Hz Standard E028-120V 9010-0106

DANE TECHNICZNE

Opis E028-230V1 E028-230V-T1 E028-120V1

Numer artykułu 9010-0001 9010-0003 9010-0106

Dane temperaturowe

Zakres temperatury 60…230 60…230 60…230

Czas nagrzewania na 150 °C [min] 36 36 36

Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na
30 s przy 150 °C [min] 19 19 19

1 Wszystkie parametry techniczne dotyczą wyłącznie niezaładowanych urządzeń w wykonaniu standardowym w temperaturze otoczenia 22 ±3 °C i przy
wahaniach napięcia sieciowego ±10%. Dane temperaturowe zostały ustalone według standardu fabrycznego rmy BINDER i w oparciu o normę DIN
12880:2007 i orientują się według zalecanych odstępów od ściany wynoszących 10% wysokości, szerokości i głębokości wnętrza. Wszystkie parametry
są typowymi średnimi wartościami dla urządzeń seryjnych. Zastrzega się możliwość zmian technicznych.
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Opis E028-230V1 E028-230V-T1 E028-120V1

Numer artykułu 9010-0001 9010-0003 9010-0106

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe [V] 230 230 120

Częstotliwość napięcia [Hz] 50/60 50/60 60

Moc znamionowa [kW] 0,8 0,8 0,8

Faza (napięcie znamionowe) 1~ 1~ 1~

Wymiary

Pojemność wnętrza [L] 28 28 28

Masa urządzenia netto (puste) [kg] 22 22 22

Maks. obciążenie całkowite [kg] 25 25 25

Maks. obciążenie półki [kg] 10 10 10

Odstęp od ściany z tyłu [mm] 160 160 160

Odstęp od ściany z boku [mm] 100 100 100

Wymiary wewnętrzne

Szerokość [mm] 400 400 400

Wysokość [mm] 280 280 280

Głębokość [mm] 250 250 250

Liczba drzwi

Drzwi zewnętrzne 1 1 1

Wymiary obudowy bez wyposażenia i przyłączy

Szerokośćnetto [mm] 580 580 580

Wysokość netto [mm] 405 405 405

Głębokość netto [mm] 425 425 425

Elementy wbudowane

Liczba półek (stand./maks.) 2/4 2/4 2/4

1 Wszystkie parametry techniczne dotyczą wyłącznie niezaładowanych urządzeń w wykonaniu standardowym w temperaturze otoczenia 22 ±3 °C i przy
wahaniach napięcia sieciowego ±10%. Dane temperaturowe zostały ustalone według standardu fabrycznego rmy BINDER i w oparciu o normę DIN
12880:2007 i orientują się według zalecanych odstępów od ściany wynoszących 10% wysokości, szerokości i głębokości wnętrza. Wszystkie parametry
są typowymi średnimi wartościami dla urządzeń seryjnych. Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

WYMIARY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I PRZYŁĄCZAMI [MM]

OPCJE

Oznaczenie Opis * Nr art.

Certyfikat kalibracji
temperatury

dla temperatury, pomiar pośrodku objętości użytkowej przy zadanej temperaturze kontrolnej – 8012-1133

Rozszerzenie do
certyfikatu kalibracji

do pomiaru temperatury, do poszerzenia pomiaru pośrodku objętości użytkowej o kolejną temperaturę kontrolną – 8012-1114

* Wskazówki › ostatnia strona danych technicznych
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AKCESORIA

Oznaczenie Opis * Nr art.

Gumowe podkładki antypoślizgowe, zestaw na nóżki urządzenia – 8012-0702

Półki druciane chromowany – 6004-0001

Wsuwana półka,
perforowana

Stal nierdzewna – 6004-0028

Środek czyszczący o
neutralnym pH

intensywny, do łatwego usuwania pozostałych zanieczyszczeń, pojemność 1 kg – 1002-0016

* Wskazówki › ostatnia strona danych technicznych

USŁUGI SERWISOWE

Oznaczenie Opis * Nr art.

Serwis instalacyjny

Instruktaż dotyczący urządzenia Wprowadzenie w funkcje urządzenia, obsługa i programowanie regulatora 18 DL10-0500

Uruchomienie urządzenia Rozpakowanie, ustawienie, podłączenie do przygotowanych przyłączy i kontrola urządzenia pod kątem
działania 13, 18 DL10-0100

Przeglądy techniczne

Konserwacja Kontrola wszystkich komponentów elektrycznych i mechanicznych pod kątem działania, skrócona
kalibracja, dokumentacja w planie konserwacji 14, 18 DL20-0200

Usługi kalibracji

Kalibracja temperatury za pomocą 1 punktu pomiarowego pośrodku objętości użytkowej przy zadanej
temperaturze kontrolnej, wraz z certykatem

14, 16, 17,
18

DL30-0101
Kalibracja temperatury

Rozszerzenie – wraz z certykatem, każdy kolejny punkt pomiarowy pośrodku objętości użytkowej przy
zadanej temperaturze kontrolnej

14, 16, 17,
18

DL30-0102

Serwis gwarancyjny

Przedłużenie gwarancji z 2 do 3 lat Gwarancja jest przedłużana z 2 do 3 lat od daty dostawy, nie obejmuje części zużywalnych – DL00-1041

Przedłużenie gwarancji z 2 do 5 lat Gwarancja jest przedłużana z 2 do 5 lat od daty dostawy, nie obejmuje części zużywalnych – DL00-1042

* Wskazówki › ostatnia strona danych technicznych
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WSKAZÓWKI

01 W okolicach portów dostępu może dojść do zroszenia.
W przypadku specjalnego umiejscowienia portów dostępu naliczane są dodatkowe koszty.

02 W przypadku tej opcji nie ma znaku UL.
03 Odporność na temperaturę maksymalnie do 200 °C.
04 Możliwe tylko w przypadku urządzeń z zasilaniem 230 V.
07 Dodatkowo dostarczone ciepło może mieć wpływ na zachowanie w temperaturze.
09 Nie w połączeniu z opcją portów dostępu, drzwiami z oknem oraz oświetleniem wewnętrznym.
10 Niemożliwe w przypadku urządzeń o pojemności 23 litrów.
11 Niemożliwe w przypadku urządzeń o pojemności 23 i 53 litrów.
12 Możliwe tylko w przypadku urządzeń z zasilaniem 230 V, 400 V.
13 Instalacja i prace związane z podłączeniem odbywają się na miejscu wykorzystania urządzenia, transport w obrębie przedsiębiorstwa odbywa się wyłącznie po odpowiednich

ustaleniach.
14 W przypadku przeglądów urządzeń, kalibracji i walidacji polecamy zawarcie umowy serwisowej BINDER.
15 OQ zgodnie z Żółtą Księgą = Wypełniona fabryczna dokumentacja walidacyjna obejmująca wszystkie listy kontrolne OQ.
16 Kalibracja czujników odbywa się w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym.
17 Kalibracja odbywa się zgodnie ze standardem fabrycznym BINDER.
18 Podane ceny nie obejmują kosztów podróży. Koszty podróży do danego regionu można znaleźć w rozdziale Serwis BINDER.

W przypadku działań w Szwajcarii do wszystkich podanych cen usług należy doliczyć przyjętą dla danego regionu dopłatę (informacja na zapytanie).
19 Dalsze akcesoria można znaleźć w rozdziale Dokumentacja procesu.

BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany
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BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
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TEL +852 39070500
FAX +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

Representative Office for CIS
Moscow, Russia
TEL +7 495 988 15 16
FAX +7 495 988 15 17
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www.binder-world.com

BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, P.R. China
TEL +86 21 685 808 25
FAX +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.
Bohemia, NY, USA
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