
NOWOŒÆ!!!

ATS 60-210 
BTS110D, BTS 110

promienniki halogenowe 

menu tekstowe

wyœwietlanie wykresu suszenia

pamiêæ 20 programów suszenia

wspó³praca z drukark¹ lub komputerem

edycja raportów przy pomocy klawiatury 

komputerowej



Pod³¹czenie   zewnêtrznej    drukarki    umo¿liwia  drukowanie    raportów  z prowadzonych pomiarów.  W  celu 
u³atwienia edycji raportów  mo¿liwe jest  pod³¹czenie standardowej klawiatury komputerowej poprzez z³¹cze PS2.
Przy zastosowaniu komputera (program gratis!) mo¿liwe jest sporz¹dzanie wykresów suszenia oraz rejestracja 
wyników  pomiarów.  

Wagosuszarki serii  ATS i BTS s¹ przeznaczone do pracy w przemyœle spo¿ywczym, przemyœle materia³ów 
budowlanych, chemii, biotechnologii, przemyœle drzewno-papierniczym, farmaceutycznym, ochronie  œrodowiska  
i innych.  

Dostêpne sposoby wyliczania wilgotnoœci:                                        Dostêpne profile suszenia:
wilgotnoœæ w stosunku do masy pocz¹tkowej     
wilgotnoœæ w stosunku do masy suchej
procentowa zawartoœæ masy suche

Tryby zakoñczenia suszenia:
czasowy
skrócony (automatyczny)
rêczny

Dane techniczne wagosuszarki

Masa w³asna

Dzia³ka odczytowa wagi (d)

Minimalna masa próbki

Typ wagosuszarki

Temperatura pracy

Maksymalna temperatura suszenia

Pamiêæ ustawieñ 

Wymiar szalki

Maksymalny czas suszenia

Tryby zakoñczenia suszenia

Wymiary komory suszenia

Z³¹cza

Zakres wagi (Max)

Zalecany wzorzec masy (wg OIML)

Powtarzalnoœæ pomiaru wilgotnoœci

Dok³adnoœæ odczytu wilgotnoœci

Czas próbkowania

Gabaryty

Zasilanie

Promienniki halogenowe

Czas nagrzewania komory suszenia do 100°C
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ISO

1mg 10mg

ATS210 BTS110

1mg 5mg1mg

ATS120 BTS110DATS60

3,9kg 2,8kg

f90mm

10h 

czasowy, skrócony (automatyczny), rêczny 

f108 x 20mm  

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

+18 ÷ +33°C +18 ÷ +33°C

1 ÷ 180s

  160°C 

  20 programów suszenia (dla 20 ró¿nych materia³ów)

210g 110g120g 110g60g

F2 100g F2 100gF2 50g F2 200g F2 100g

  ±
±

0,1% ( 2g) 
0,04% (próbka 5g)

próbka  ±0,5
±

% ( 2g)
 0,2%(próbka 5g)

próbka     ±1
±

% ( 2g)
 0,4%(próbka 5g)

próbka 

20mg 20mg

185 x 290 x 170mm

2 x  60W  75mm 

<3 min.

~230V  50Hz 130VA  

standardowy           wolny               krokowy              szybki

Wagosuszarki  serii  ATS i BTS s³u¿¹ do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania 
wilgotnoœci próbki materia³u. Waga stanowi¹ca integraln¹ czêœæ wagosuszarki 
umo¿liwia  pomiar ubytku masy próbki materia³u umieszczonej                w komorze 
suszenia.  Promienniki  halogenowe zapewniaj¹ efektywne suszenie próbki.  
Wagosuszarki  ATS bazuj¹ na mechanizmach wag laboratoryjnych, wagosuszarki  
BTS  wykorzystuj¹ czujniki tensometryczne.   
Czas, temperatura oraz profil (przebieg) suszenia mog¹ byæ dobierane do  fizyko-
chemicznych cech badanego materia³u.  Aby u³atwiæ dobór parametrów suszenia,  
wagosuszarki umo¿liwiaj¹ wykonanie suszenia  wstêpnego,  którego wynik  jest  
przedstawiany w postaci wykresu. 

1% (próbka 0,02÷0,5g) 
0,1% (próbka 0,5÷5g)
0,01% (próbka >5g)

1% (próbka 0,02÷2,5g) 
0,1% (próbka 2,5÷25g)
0,01% (próbka >25g)

1% (próbka 0,02÷5g) 
0,1% (próbka 5÷50g)
0,01% (próbka >50g)

Na wyposa¿eniu:  szalki jednorazowe z folii alum. (10 szt. ) + program komputerowy (archiwizacja, wykresy)  

Termometr kalibracyjny 

WAGOSUSZARKI  serii ATS i BTS

Opcje na zamówienie
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