Rotavapor ® R-220 EX / R-250 EX
Proteksi EX memenuhi tingkat keamanan tertinggi
Pengoperasian dan penanganan intuitif menjamin distilasi industri yang aman dan efisien.
Sesuaikan Industrial Rotavapor® Anda dengan kebutuhan Anda. Memenuhi peraturan EX
(Ledakan) terbaru, Anda akan selalu berada di sisi yang aman dari distilasi dengan ukuran
labu hingga 50 liter.

Aman
Sesuai dengan ketentuan ATEX
untuk perlindungan maksimal

Mudah
Pengoperasian intuitif
dan mudah pada tingkat
keamanan tertinggi

Tahan lama
Teknologi dan kualitas yang
terbukti meningkatkan masa
pakai

Rotavapor ® R-220 EX / R-250 EX
Fitur utama dan keunggulan

Rotavapor ® R-220 EX

Rotavapor ® R-250 EX

Karakteristik:

Partner Anda dalam
perlindungan Ex
Kerja sama yang intensif dengan
para ahli eksternal dapat menjamin
bahwa Rotavapors® sesuai dengan
peraturan terbaru.

Susunan yang sempurna
Dengan berbagai macam sistem
glass yang ada, kami mampu
menawarkan solusi sempurna untuk
distilasi yang efisien dan lembut.

Bahan berkualitas tinggi
Penggunaan bahan inert dengan
kualitas terbaik menjamin
pengoperasian yang tahan lama
dan melindungi zat Anda.
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R-220 EX

Pengoperasian 24/7
Desain kuat dan penggunaan
bahan yang berkualitas premium
memungkinkan pengoperasian
yang lama di bawah kondisi
produksi yang sulit dan menjamin
masa pakai produk yang lama.

R-250 EX

Kinerja tinggi
Karena output yang tinggi itu
penting, kami menawarkan distilasi
dengan laju hingga 19 L etanol per
jam dengan R-250 EX dan hingga
13,5 L etanol per jam dengan
R-220 EX

Simpel dan mudah digunakan
Kontrol yang mudah dan jelas
menjamin proses yang aman dan
bebas masalah. Handler labu
opsional menjamin keamanan
penggunaan oleh satu orang,
meskipun dengan labu 50 L.

Kustomisasi? – Tidak Masalah!
Meskipun kami menawarkan
konfigurasi dan solusi dengan berbagai
sistem, masih terdapat situasi ketika
konfigurasi standar tidak memenuhi
persyaratan Anda sepenuhnya.
Batasan tinggi atau aplikasi khusus
terkadang membutuhkan modifikasi.
Kami dapat mendukung Anda pada
kasus tersebut dengan menawarkan
solusi kustomisasi

Batasan tinggi

Aplikasi khusus (cth. kumparan pendingin
untuk rendaman)

R-220 EX / R-250 EX:

Manfaat paling penting untuk Anda

Aman
∙∙Disetujui oleh ATEX untuk tingkat keamanan tertinggi
∙∙Fungsi pengaman yang memutuskan aliran listrik secara langsung
∙∙Meningkatkan fungsionalitas dan keamanan dengan berbagai jenis aksesori
∙∙Opsional berupa pompa vakum tahan ledakan
∙∙Didesain untuk pengoperasian yang aman pada lingkungan yang berbahaya
∙∙Penanganan aman dan katup berpegas untuk melindungi gelas

Mudah
∙∙Pengoperasian Rotavapor® yang intuitif dan terintegrasi dengan pengontrol vakum
∙∙Penanganan handal dengan tampilan yang mudah dibaca
∙∙Penanganan labu secara mudah berkat sambungan labu yang unik

Tahan lama
∙∙Masa pakai yang panjang berkat penggunaan eksklusif baja anti karat yang tahan kimia
∙∙Perawatan rendah dengan menggunakan bahan yang sangat tahan dengan zat kimia
∙∙Pengoperasian bebas masalah dengan katup industri yang kuat

Rotavapor ®
R-250
Kinerja terbaik pada
keamanan tertinggi

Rotavapor ®
R-220 Pro
Skala produksi dengan
performa terbaik

www.buchi.com/laboratory-evaporation

Vacuum pump
tahan ledakan
Sumber vakum aman
untuk laboratorium yang
terlindung dari ledakan
milik Anda

Quality in your hands

11595220D id 1509/Data teknis dapat berubah sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan/Sistem Kualitas ISO 9001 Versi Bahasa Inggris merupakan versi
bahasa asli dan menjadi dasar untuk semua terjemahan ke bahasa lain.

Lengkapi portofolio Anda

