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temperatura suszenia do 250  C
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wygodne menu tekstowe

wyœwietlanie wykresu suszenia

mo¿liwoœæ pod³¹czenia klawiatury komputerowej

wspó³praca z drukark¹ lub komputerem

o

AGS, AGS/T250

seria  
AGS WAGOSUSZARKI



WAGOSUSZARKI  seria AGS

Wagosuszarki serii AGS s³u¿¹ do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania 
wilgotnoœci próbki materia³u. Wagosuszarki sk³adaj¹ siê z wagi 
umo¿liwiaj¹cej bie¿¹cy pomiar masy  oraz suszarki wykorzystuj¹cej 
promieniowanie cieplne do nagrzewania próbki. 
Czas i temperatura suszenia mog¹ byæ dobierane do  fizyko-chemicznych 
cech badanego materia³u.  Aby u³atwiæ dobór tych parametrów, 
wagosuszarka umo¿liwia wykonywanie suszenia z równoczesn¹ obserwacj¹ 
charakterystyki suszenia. 

Do wyboru pozostaj¹ nastêpuj¹ce metody wyliczania wilgotnoœci:
    wilgotnoœæ w stosunku do masy pocz¹tkowej,
    wilgotnoœæ w stosunku do masy suchej,
    procentowa zawartoœæ masy suchej.

Pod³¹czenie   zewnêtrznej    drukarki    umo¿liwia drukowanie    raportów  
z prowadzonych pomiarów.  
Pod³¹czenie komputera umo¿liwia sporz¹dzanie wykresów suszenia oraz 
rejestracjê   wyników  pomiarów.   W   celu   u³atwienia   edycji   drukowanych 
raportów  mo¿liwe jest  pod³¹czenie  do  wagosuszarki standardowej 
klawiatury komputerowej .
Wagosuszarki serii  AGS s¹ przeznaczone do pracy w laboratoriach 
w przemyœle spo¿ywczym, przemyœle materia³ów budowlanych, chemii, 
biotechnologii, przemyœle drzewno-papierniczym, farmaceutycznym, 
ochronie œrodowiska  itp. 
G³ównymi obszarami zastosowañ s¹  produkcja i  kontrola jakoœci.

Opcje na zamówienie:
zestaw szalek jednorazowego u¿ytku z folii aluminiowej
program komputerowy wspomagaj¹cy pracê z wagosuszark¹
zewnêtrzny termometr kalibracyjny 
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Dane techniczne wagosuszarki

Masa w³asna

Dzia³ka odczytowa wagi (d)

Typ wagosuszarki

Temperatura pracy

Maksymalna temperatura suszenia

Wymiar szalki

Maksymalny czas suszenia

Wymiary komory suszenia

1mg 1mg

AGS200 AGS200/T250

1mg 1mg1mg 1mg

AGS100 AGS100/T250AGS50 AGS50/T250

7kg

f90mm

10h 

f108 x 20mm  

+18 ÷ +33°C

1 ÷ 180s

  160°C   250°C

Zakres wagi (Max) 200g 200g100g 100g50g 50g

Dok³adnoœæ odczytu wilgotnoœci

Powtarzalnoœæ  pomiarów wilgotnoœci

0,01%

dla próbki 2g ... ±0,3%, dla 5g... ±0,06% 

Czas próbkowania

Gabaryty (z nó¿kami) 215(235) x 345 x 200mm

Zasilanie

Promienniki halogenowe

Czas nagrzewania komory suszenia do 100°C

Zasilanie

2 x 118mm 200W 2 x 118mm 500W

ok.1 min.

~230V  50Hz 160VA  ~230V  50Hz 300VA  

Interfejsy RS232C (  PS2 (do klawiatury komputerowej),  opcja: USB (do komputera)do komputera lub drukarki), 

Zalecany wzorzec masy (wg OIML) F2 100g F2 100gF2 50g F2 50gF2 200g F2 200g

Termometr kalibracyjny 
(opcja na zamówienie)
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