LABORATÓRIUMI BIZTONSÁGI GÁZÉG
Phoenix és Phoenix eco szenzoros gázég
Biztonságos és kényelmes sterilizálást tesznek lehet vé mind a fülkében mind a
laboratóriumi munkaasztalnál. Szabályozható láng, digitális kijelzés.

A lánggyújtás módja választható
Id beállítás:

a láng pontosan az el re beállított ideig ég, 1másodperc -99
perc közötti beállítási lehet ség
Lábpedál üzem:
a láng a pedállal indítható és addig ég, amíg a pedál lenyomva
van
Lábkapcsoló üzem: a láng a pedállal indul és vagy ismételt lenyomással vagy el re
beállított id múlva alszik ki.

Többféle kivitel
Phoenix:
szenzorral és lábpedállal
Phoenix eco: lábpedállal
Phoenix eco battery: szenzorral, elemr l m ködtethet

Tökéletes biztonság

Gyújtás szabályozás: elzárja a gáz
ellátást, ha automatikus gyújtáskor 10
másodpercen belül nem történik
lángképzés
Lángszabályozás: véletlen elalváskor
automatikusan újragyújt, így nem kell a
munkát megszakítani
Állandó égés szabályozás: ha a láng, pl.
túlforrás miatt kialszik és nem gyullad ismét
be a láng, a gázellátást azonnal leállítja. A
befolyt folyadék kifolyócsatornán távozik az
ég b l.
Szabályozott égési id : Másodpercpontos
digitális beállítás 1másodperct l-99 percig,
memória funkció
Érzékel távolság beállítás: 0-80 mm
között digitálisan beállítható
Digitális kijelzés: nagyméret LED
maradék égési id (visszaszámlálással),
választott üzemmód, zavar kijelzés,
Túlf tés elleni védelem
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Egyszer , mikroprocesszoros m ködtetés
Áttekinthet elrendezés, valamennyi m ködési elem a frontpanelre rendezve
Praktikus kialakítás – oltókacs tartónak mélyedések a tet n
Ég fej az esetleges tisztításhoz levehet
Ferde helyzetben is m ködtethet
Digitális égési id és állapot kijelzés
Gáz megtakarítás 80%-ig
UV és lángálló
Gáz takarékossági funkció: égési id másodperc pontos beállítása. A leveg és
gáz bevezetés finomszabályozása révén a láng nagysága pontosan beállítható.
Esztétikus megjelenés, anyaga rozsdamentes acél és üveg
Használható mind földgázra, mind CV 360 vagy C 206 PB palackra egyaránt,
adapterrel akár gépkocsi cigaretta gyújtóról is m ködtethet
Méretek: 125x155x58 mm
Hálózati csatlakozás: 230 V, 50-60 Hz
Súly: ca 1 kg
Széles kiegészít kínálat (adapter kábelek palackokhoz, szélvéd hátfal,
fröccsenés véd , biztonsági töml k, tálca állvány)

A berendezés megfelel a legújabb DIN 30665 1 rész biztonsági el írásoknak és
rendelkezik a DIN-DVGW-NG-2211AR0750 bizonyítvánnyal.

