Oferta Specjalna
Nr 10/2018

Rabat
do 10%

ważna do 30.04.2018

Wiskozymetr RM 100 PLUS
Wiskozymetry rotacyjne określają lepkość cieczy przez pomiar zmian momentu obrotowego, przy użyciu
różnych systemów pomiarowych m. in. ASTM/ISO 2555, DIN/ISO 3219, OICC (wersja Standard) i innych.
Za pomocą wiskozymetru RM 100 PLUS można ustawiać czasy pomiarów dla produktów tiksotropowych.
Po wprowadzeniu gęstości produktu można również określić lepkość kinematyczną. Wiskozymetry te są
przeznaczone dla przemysłów: spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, motoryzacyjnego, chemicznego lub petrochemicznego oraz w produkcji barwników i materiałów budowlanych.
•

Urządzenia bardzo łatwe w użyciu

•

Pomiary z różną prędkością obrotowa maksymalnie do 1500 obr./min

•

Maksymalny moment obrotowy do 30 mNm

•

Zakres mierzonej lepkości nawet do 860 000 000 mPas (zależnie od modelu i systemu pomiarowego)

•

Ekran dotykowy 7”

•

Dostępny bardzo szeroki wybór systemów pomiarowych: wrzeciona (także Krebsa), dyski, stożki,
płytki; systemy specjalistyczne np. do czekolady i wiele innych

•

Dostępny szeroki wybór urządzeń termostatujących

•

Stabilny statyw

•

Wyświetlane parametry: lepkość, prędkość, moment obrotowy, czas pomiaru, temperatura,
geometria pomiaru, szybkość ścinania

•

Jednostki lepkości: cP lub mPas

•

Język francuski, angielski, hiszpański, rosyjski

•

Sonda Pt100 do dokładnego pomiaru temperatury

•

Interfejsy RS232, USB

•

Identyfikacja i zarządzanie użytkownikami.

•

Oprogramowanie pozwalające na prowadzenie analiz reologicznych (opcja)

Specyfikacja
•

Prędkość obrotowa: 0,3 do 1500 obr./min

•

Zakres momentu obr.: Standard: 0,05 do 30 mNm
LR: 0,005 do 0,8

•

Zakres pomiaru temp.: -50 do 300°C

•

Dokładność: ±1% pełnej skali

•

Powtarzalność: ±0,2%

•

Zakres pomiaru lepkości: od 1 mPas (dla systemu MS DIN 19)
do 860 000 000 mPas (dla systemu MS ASTM L-4)

•

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 180 x 135x 250 mm

•

Wymiary statywu (dł. x szer. x wys.): 280 x 300 x 30 mm

•

Długość pręta: 500 mm

•

Ciężar: 6,4 kg
Ilość
szt.

cena netto
katalogowa
PLN

Cena netto
po rabacie
PLN

Wiskozymetr RM 100 PLUS

1

20 315,11

18 284,00

System pomiarowy do wiskozymetru – zestaw dysków od
R-1 do R-7 w walizce

1

-

2 767,00

Nr kat.

Nazwa

7910860
7983206
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*Promocja do dnia 30.04.2018. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych
lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć
obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,2024 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu
o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej
2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wkalkulowane w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy
możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty.

