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Manyetik Karıştırıcı PCE-MSR 450  

20 litreye kadar sıvılar için manyetik karıştırıcı / Karıştırma çubukları 24 ila 60 mm / 

0,94 - 2,36 / IP 21 / Zaman ayarlı / Ters karıştırma fonksiyonu / Karıştırma hızı 2,200 

rpm'ye kadar / Hata algılama modu / Tuş kilidi 

Manyetik karıştırıcı PCE-MSR 450, 20 litreye kadar bir karıştırma aletidir. Manyetik 

karıştırıcının hızı ayarlanabilir. Dakikada 200 ila 2200 devir arasında hız ayarlamak 

mümkündür. Bu hızlar dakikada 10 devirlik adımlarla ayarlanabilir ve manyetik karıştırıcının 

çalışması sırasında da değiştirilebilir. Karıştırma hızına ek olarak, bir zamanlayıcı ayarlamak 

da mümkündür. Kullanıcı manyetik karıştırıcıyı bir ve 999 dakika arasında çalıştırabilir. Ek 

olarak, sürekli çalışma etkinleştirilebilir. Titreşim modu da etkinleştirilebilir. Önceden 

tanımlanmış bir zaman penceresi içinde, manyetik karıştırıcı daha sonra dönüşümlü olarak 

saat yönünde veya saat yönünün tersine hareket eder. Varsayılan olarak, cihaz saat yönünde 

hareket edecektir. Titreşim fonksiyonuna ek olarak, manyetik karıştırıcı ayrıca bir hata tespit 

moduna da sahiptir.  

Teslimat, standart bir 25 mm / 0.98 "karıştırma çubuğunu içerir. Burada büyük miktarlarda sıvı 

karıştırmak için maksimum 60 mm / 2,36 "lik bir büyüklük mümkündür. Böyle bir karıştırma 

çubuğu ile karıştırılabilen maksimum sıvı miktarı 20 litredir. Yavaş başlatma ve ayarlanan 

hızdaki sürekli artış, sıçramaları önler. 

 

Özellikler 

 Sessiz ve yıpranmayan çalışma 

 Kronometre 

 Seramik karıştırma alanı 

 Ayarlanabilir Değişken 200 ... 2200 rpm 

 Ön ekran 

 Ters karıştırma fonksiyonu 
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Teknik Özellikler 

Motor fırçasız DC motor (BLDC) 

Karıştırma noktaları sayısı 1 

Maksimum karıştırma hacmi 20 l 

Karıştırma yönü saat yönünde / titreşim modu: alternatif (saat yönünde / 

saat yönünün tersine) 

Hız sınırı 200 ... 2200 rpm (10 rpm'lik adımlarla ayarlanabilir) 

Hassasiyet +/- 1 rpm 

Karıştırma çubuğu min. / maks. 

uzunluk 

24 / 60 mm (0.94 / 2.36") 

Karıştırma çubuğu tavsiye edilen 

uzunluk 

25 mm (0.98") 

Karıştırma plaka malzemesi Seramik 

Zamanlayıcı aralığı (karıştırma 

süresi) 

1 ... 99 dk, sonsuz 

Koruma IP 21 

Çevre koşulları +5 ... +40 °C (+41 ... +104 °F), %80 bağıl nem 

Çalışma gerilimi 230 V AC 

Güç tüketimi 35 W 

Karıştırma plakasının boyutları 180 x 180 mm (7.08 x 7.08") 

Boyutlar (U x G x Y) 225 x 330 x 113 mm (8.85 x 12.99 x 4.44") 

Ağırlık 4.5 kg (9 lb 14,7 oz) 

 

Teslimat İçeriği: 

1 x Manyetik karıştırıcı PCE-MSR 450, 

1 x Karıştırma çubuğu, 

1 x Güç kablosu, 

1 x Kullanım kılavuzu. 

 

  

 


